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În perioada 12-23 iunie 2017, Complexul Naţional Muzeal ASTRA prin Centrul ASTRA 
pentru Patrimoniu, Departamentul de Conservare-Restaurare, a organizat a IV-a ediție a  
Workshop-ului de restaurare, cu următoarele secțiuni: icoană pe sticlă, icoană pe lemn, lemn, lemn 
policrom, textile, piele-blană, ceramică, metal, grafică și bunuri culturale pe suport papetar, 
confecționare și montare feronerie aferentă pentru binale la monumente - Studiu de caz: 
Gospodăria de miner aurar, Corna, județul Alba și restaurare a elementelor din lemn din Muzeul în 
aer liber din Dumbrava Sibiului - Studiu de caz: Șteamp aurifer, Abrud, județul Alba.  
       Workshop-ul de restaurare s-a desfășurat în cadrul Centrului ASTRA pentru Patrimoniu și în 
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.  

Evenimentul a reunit peste 60 participanți. Printre aceștia s-au numărat specialişti din cadrul 
Centrului ASTRA pentru Patrimoniu, studenţi ai Universităţii „Lucian Blaga” – Sibiu, invitați din 
țară (Hunedoara, Bucureşti, Cluj, Călărași, Dolj, Braşov, Vâlcea, Harghita, Prahova, Neamț, Sibiu) 
și din străinătate (Germania, Republica Macedonia, Republica Moldova).  

Deschiderea oficială a avut loc în 12 iunie 2017, ora 9.00, la Centrul ASTRA pentru 
Patrimoniu, Pădurea Dumbrava, nr. 16-20, Poarta 3, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.  

În data de 23 iunie 2017, în clădirea Centrului ASTRA pentru Patrimoniu a avut loc vernisajul 
expoziției cu cele 25 de piese restaurate în cadrul workshop-ului. S-a organizat o vizită în Muzeul în 
aer liber pentru vizualizarea intervențiilor efectuate în cadrul workshop-ului la cele două 
monumente: Gospodărie de miner aurar, Corna, județul Alba și Șteamp aurifer, Abrud, județul 
Alba.  

Pentru Secțiunea restaurare icoane pe sticlă au fost selectate șase icoane:  
Maica Domnului alăptând, nr. inv. 28 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Șcheii 
Brașovului; Sfântul Ilie, nr. inv. 164 OC, datată 1842, proveniență Transilvania (Valea Sebeșului) – 
fond vechi „Astra”; Bunavestire, nr. inv. 1118 OC, datată 1862, atribuită lui Savu Moga din Arpașu 
de Sus, proveniență Colecția Brăiloiu - București;  Iisus pe Tron, 1128 OC, datată 24 ianuarie 1841, 
semnată Savu Moga Zugrav, proveniență Colecția Brăiloiu-București; Părintele [Avraam], nr. inv. 
1217 OC, sfârșit de secol XIX, probabil Partenie Poienaru Zugrav din Laz (atribuită prin analogie 
cu icoana pe sticlă Sfântul Mucenic Gheorghe, datată 1895, nr. inv. 1076 OC); Arhanghelul Mihail, 
nr. inv. 1231 OC, datată 1806 (în litere chirilice), atribuită lui Popa Sandu – Iernuțeni, județul 
Mureș, proveniență Săliște, județul Sibiu. 

Pentru Secțiunea restaurare icoane pe lemn a fost selectată o piesă:  
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, nr. inv. 4415 OC, inscripție Gheorghe G. Anghel, Anica G. 
Anghel – Anul 1919, proveniență - zona Vrancea. 

Pentru Secțiunea restaurare lemn a fost selectată o Roată pentru făcut țevi  
(pentru războiul de țesut), nr. inv. 06345 AL, proveniență Localitatea Petrești, Comuna Bărbătești, 
județul Gorj, a doua jumătate a secolului XX. 

Pentru Secțiunea restaurare lemn policrom a fost selectat un Stâlp de mormânt, nr. inv.  
L 1536, proveniență Tilișca, județul Sibiu, sfârșit de secol XVIII. 

Pentru Secțiunea restaurare textile au fost selectate trei piese: Cămaşă de mire,  
nr. inv. 10808 P, ultimul sfert al secolului al XIX-lea - primul sfert al secolului al XX-lea, 
provenienţă - Miroslava, Iaşi; Cămaşă bărbătească, nr. inv.10408 P, secol XIX, provenienţă - 
Feleacu, Cluj; Fotă, nr.inv. 347 P-2489, ultimul sfert al secolului al XIX-lea, provenienţă - Bicazu 
Ardelean, Piatra Neamţ. 

Pentru Secțiunea restaurare piele-blană au fost selectate patru piese: Pieptar brodat,  
nr. inv.12452 P, datat 1928 (Maria Gogâță) proveniență - Sibiu; Pieptar din piele, nr. inv.12320 P, 
datat 1919 (Tima Olivia), proveniență - Sălciua, județul Alba; Pieptar femeiesc, nr. inv. 4618 P, 
secol XX, proveniență - Zona Banatului; Pieptar, nr.inv.5776 P, datat 1868, semnat „S.D.”, 
proveniență - Transilvania. 

Pentru Secțiunea restaurare ceramică au fost selectate cinci piese: Cahlă,  
nr. inv. 4448 C, proveniență - Bistrița-Năsăud; Cahlă, nr. inv. 1584-C, proveniență - Transilvania; 
Blid, nr. inv. 133 AL, proveniență - Gurghiu, județul Mureș; Blid, nr. inv. 873 AL, proveniență -
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comuna Toplița, sat Dăbâca, județul Hunedoara; Blid, nr. inv. 17742 AL, proveniență - Desești, 
județul Maramureș.  

Pentru Secțiunea metal au fost selectate trei piese: Cădelniță mare, nr. inv.  
22859 AL, provenienţă Nițchidorf, județul Timiș; Vas liturgic, nr. inv. 22911 AL, proveniență -
Nițchidorf, județul Timiș; Cruce metalică cu model, nr. inv. 22896 AL, proveniență - Duboz, 
județul Timiș.  

Pentru Secțiunea grafică și bunuri culturale pe suport papetar a fost selectat un manuscris 
în germană gotică, datat 8 septembrie 1826.   

Toate aceste piese au beneficiat de un tratament adecvat de conservare curativă și restaurare.  
Pentru Secțiunea de confecționare feronerie aferentă pentru binale la monumente, lucrările 

au fost efectuate atât la cald cât și la rece în atelierul de fierărie. Cuiele obținute în urma acestui 
proces de confecționare au fost folosite pentru înlocuirea cuielor metalice neconstitutive existente 
pe poarta din lemn a Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba (Studiu de caz). 

Pentru Secțiunea de restaurare a elementelor din lemn din Muzeul în aer liber a fost 
selectat monumentul Șteamp aurifer, Abrud, județul Alba.  
 
 

 
 

PROGRAM  
 

WORKSHOP DE RESTAURARE  
Ediţia a IV-a 

 
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu.  
Departamentul de Conservare-Restaurare a organizat următoarele evenimente:  

 
12 iunie 2017, ora 09.00  

Deschiderea oficială a  
Workshop-ului de restaurare, Ediția a IV-a 

Prezentarea pieselor selecționate şi a propunerilor de restaurare pe secțiuni 
 

12-16 iunie; 19-22 iunie 2017, orele 09.00-15.00  
Desfășurarea procesului de restaurare pe secțiuni  

 
23 iunie 2017, ora 10.00 

Expoziție cu piesele restaurate  

Vizită în Muzeul în Aer Liber pentru vizualizarea intervențiilor efectuate în cadrul  
Workshop-ului la cele două monumente (Gospodărie de miner aurar, Corna, județul Alba și  

Șteamp aurifer, Abrud, județul Alba) 
 
 

Locație: Pădurea Dumbrava, nr. 16 – 20, Poarta 3,  
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului 
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SECȚIUNILE RESTAURARE ICOANĂ PE STICLĂ / ICOANĂ PE LEMN 

Responsabili ateliere: 
dr. Alina Geanina Ionescu - expert restaurare pictură: tempera pe panou și icoane pe sticlă, 
C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Anamaria Floca - restaurator, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Florin Păun - restaurator, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

Echipă: 
Gheorghe Caraji - specialist în restaurarea operelor de artă, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, 
Chişinău, Republica Moldova 
Ana Eugenia Mailat - expert conservare-restaurare pictură tempera, Mânăstirea Sâmbăta de Sus – 
Brașov 
Valentin Puchianu - restaurator, Muzeul de Istorie, Braşov 
Ioan Butnariu - restaurator, Muzeul de Etnografie al Transilvaniei, Cluj-Napoca 
Mirela Sorina Mihăescu - conservator, Administrația Monumentelor, București 
Cornelia Staicu - conservator Muzeul Național Peleș, Sinaia – județul Prahova 
Mirel Bucur - lector univ. dr. ULBS, expert conservare-restaurare pictură: tempera pe panou și 
icoane pe sticlă 
Cristina Dăneasă - lector univ. dr. ULBS, expert restaurator pictură pe panou; restaurare lemn 
policrom 
Maria-Elisabeta Toader, județul Hunedoara - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” 
din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie 
Protestantă, Specializarea Conservare-Restaurare, Master Restaurare lemn policrom 
Ana-Maria Bexa, județul Sibiu - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare, Master Restaurare lemn policrom 
Andreea Maftei, județul Vaslui - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
Camelia-Daniela Pilea, județul Gorj - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
Andrea Sîrbu, județul Harghita - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
Adela Ganea, județul Vâlcea - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
Maria-Alexandra Unguraș, județul Covasna - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie 
Protestantă, Specializarea Conservare-Restaurare 
Vlad Bucur, județul Sibiu - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de 
Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea 
Conservare-Restaurare 
Diana-Nataşa Ionică, județul Dolj - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
 

Denise Nistor - Germania 
Josef Nistor - Germania  
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SECȚIUNILE RESTAURARE LEMN / LEMN POLICROM 
 

Responsabil ateliere:  
dr. Valeriu Ioan Olaru - cercetător științific, expert restaurator lemn și lemn policrom,  
C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

Echipă: 
Gabriela Diaconu - Expert restaurator lemn policrom, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Ioan Cozma - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Vasile Cristea - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Gabriel Ciolan - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Nicolae Potcovel - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Copil Ilinca - conservator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Bogdan Stoicovici - conservator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Timișescu Emanuela - județul Hunedoara, masterand Conservare-Restaurare, Universitatea  
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Carmen Tobler, județul Sibiu - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
Paul Victor Langa, județul Brașov - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare, Master Restaurare lemn policrom  
Nicolae-Aurel Pătru-Dinu, județul Vâlcea - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie 
Protestantă, Specializarea Conservare-Restaurare 
Ladislau-Petru-Adalbert Kovacs, Sibiu  
 
SECȚIUNEA RESTAURARE TEXTILE 
 

Responsabili atelier: 
Vasilica Izdrailă - expert restaurare textile C.N.M. ASTRA, Sibiu  
Iulia Teodorescu - expert conservare - restaurare textile C.N.M. ASTRA, Sibiu  
Codruța Muntean - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Cornelia Kertesz - expert restaurare - conservare / restaurare textile C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

Echipă: 
Felicia Hogescu - conservator, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Gina-Ioana Dascălu - conservator Muzeul Național Peleș, Sinaia – județul Prahova 
Camelia Clej, județul Hunedoara - absolvent al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare, Master Restaurare lemn policrom 
Luminița-Valentina Mircea, București 
 
 

SECȚIUNEA RESTAURARE PIELE-BLANĂ 
 
 

Responsabili atelier:  
Florența Moga - expert restaurare - conservare / restaurare piele, blană, textile, C.N.M. ASTRA, 
Sibiu 
Ana Maria Nicolae - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu  
 

Echipă: 
dr. Andrea Bernath - expert conservare preventivă; restaurarea bunurilor culturale din piele,  
șef serviciu CePCoR, C.N.M. ASTRA, Sibiu  
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Mihaela Țimpea - expert restaurare-conservare / conservare bunuri din patrimoniul cultural 
national mobil, C.N.M. ASTRA, Sibiu  
Doina Halcea - conservator, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Alexandra Gălăbuţ - conservator-restaurator, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu 
Antonela Giurgiu - județul Sibiu, restaurator 
Cosmin Mitu - județul Sibiu, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca 
 
SECȚIUNILE RESTAURARE CERAMICĂ / METAL 
 

Responsabili ateliere:  
Sorin Fogarascher - expert restaurare - conservare / restaurare metal, ceramică, C.N.M. ASTRA, 
Sibiu 
Marius Iuga - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

Echipă Secțiunea restaurare ceramică:  
Simona Maria Cursaru Herlea - lector univ. dr. ULBS, expert restaurator ceramică 
Elena Cojocaru - conservator Muzeul Național Peleș, Sinaia - județul Prahova 
Mariana Ionela Răileanu - conservator Muzeul Național Peleș, Sinaia - județul Prahova 
Florin Minea - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Delia Petrișor, județul Sibiu - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
Diana Stinghe, județul Sibiu - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
 

Echipă Secțiunea restaurare metal:  
Ioana-Raluca Mirițoiu, județul Vâlcea - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie 
Protestantă, Specializarea Conservare-Restaurare 
Mihai Amuza - conservator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 
SECȚIUNEA RESTAURARE GRAFICĂ ȘI BUNURI CULTURALE PE SUPORT 
PAPETAR 
 

Responsabil atelier:  
dr. Rodica Antonescu - expert restaurare grafică și bunuri pe suport papetar, București 
 
 

Echipă:  
Claudia Potcovel - conservator C.N.M. ASTRA, Sibiu  
Alina Borcan - restaurator Muzeul Casa Mureșenilor, Brașov 
Valentin Dumitrache, județul Călărași - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
Lucica Ivănuș - conservator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

SECȚIUNEA DE CONFECȚIONAT FERONERIE AFERENTĂ PENTRU BINALE LA 
MONUMENTE  
Cuiele obținute în urma procesului de confecționare prin prelucrare la cald și la rece au fost folosite 
pentru înlocuirea cuielor metalice neconstitutive existente pe poarta din lemn a Gospodăriei de 
miner aurar, Corna, județul Alba (Studiu de caz). 
 

Responsabili atelier: 
Iov Tolomeiu - conservator bunuri culturale mobile; restaurator monumente de arhitectură populară 
lemn și piatră, C.N.M. ASTRA, Sibiu  
Ioan Alexandru Popoviciu - director Departament Administrativ, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
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Echipă:  
Constantin Prișcă - C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Ioan Trinu - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu  
Ion Urzică - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu  
Andrei Buda, județul Hunedoara - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
SECȚIUNEA DE RESTAURARE A ELEMENTELOR DIN LEMN DIN MUZEUL ÎN AER 
LIBER DIN DUMBRAVA SIBIULUI. MONUMENTUL ȘTEAMP AURIFER, ABRUD, 
JUDEȚUL ALBA 
 
Responsabili atelier:  
Camelia Galatîr - șef serviciu Transfer, reconstrucție și restaurare monumente etnografice și 
istorice - structură aflată în cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA - Muzeul în 
aer liber, director George Tomegea  
Iov Tolomeiu - conservator bunuri culturale mobile; restaurator monumente de arhitectură populară 
lemn și piatră, C.N.M. ASTRA,Sibiu  
  
 

Echipă:  
Viorel Trestariu - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Ioan Pascu - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Nicolae Iliuțiu - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Ciprian Avram - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Ghiță Ritivoi - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Mircea Oltean - restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Vasile-Doru Dragomir, județul Dolj - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
Marin Pîntea - județul Neamț, student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
 
Investigatori:  
Dana Văcariu – expert investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Ileana Chirtea – expert investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 
 

Echipa de filmare și montaj:  
Gioko Mandil Goce - Director de imagine, Republica Macedonia  
Cristian Florin Ionescu - Senior editor, România 
 
 

Coordonator proiect:  
Conf. univ. dr. Alina Geanina Ionescu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu - C.N.M. ASTRA 
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SECȚIUNEA RESTAURARE  

ICOANĂ PE STICLĂ 

 

Responsabili atelier: 
dr. Alina Geanina Ionescu1 – expert restaurare pictură: tempera pe panou și icoane pe sticlă  

Anamaria Floca – restaurator, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Florin Păun – restaurator, C.N.M. ASTRA, Sibiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare icoană pe sticlă.   
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Maica Domnului alăptând, nr. inv. 28 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea,  
Șcheii Brașovului, dimensiuni 56x50,7-51 cm 

 

   
 

Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 
 
 

 

Descrierea stării de conservare:  
 icoana joacă în ramă;  
 glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă;  
 pelicula de culoare prezintă murdărie superficială și aderentă, uzură funcţională, mici 

desprinderi și lacune; rama prezintă uzură funcţională, murdărie superficială și aderentă, slab 
atac de insecte xilofage Anobium punctatum inactiv, fragilizarea îmbinărilor, pierderi de 
material lemnos la bagheta stângă a ramei, colțul inferior (vedere dinspre față) și la îmbinarea 
baghetei superioare cu bagheta laterală – colț drept (vedere din față); fragmente de hârtie și 
fâșii de burete pe falțul ramei, cu rol de a atenua jocul sticlei în ramă; tampon de vată la 
îmbinarea baghetei din stânga cu bagheta inferioară (vedere dinspre verso); prezintă două 
agățători metalice și holzșuruburi neconstitutive;  

 capacul este confecţionat din două planșe distanțate, montate pe orizontală, pe care este lipită o 
etichetă pe care este scris nr. 91; prezintă cuie metalice neconstitutive; slab atac de insecte 
xilofage Anobium punctatum inactiv; pierderi de material lemnos, fisuri și crăpături în structura 
planșelor, uzură funcțională, murdărie aderentă și ancrasată; semnalăm fenomenul de 
contragere a planșelor capacului. 
 

Investigaţii fizice   
Interpretarea imaginii radiografice2  
Dimensiunile icoanei Maica Domnului alăptând, nr. inv. 28 OC au impus executarea a patru 

expuneri3 pentru obținerea imaginii radiografice pe întreaga suprafață. Aceste expuneri au fost 
ulterior prelucrate formând o singură imagine de ansamblu.  

Radiografierea piesei furnizează date despre starea ei de conservare, date despre suport, defecte 
ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără prelevare de probe.  

                                            
2 dr. Alina Geanina Ionescu, C.N.M. ASTRA Sibiu.  
3 Dr. Ciprian Șofariu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Serviciul de Radiologie și Imagistică Medicală. 
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Elementele metalice folosite pentru fixarea celor două planșe care compun capacul icoanei dau 
un semnal radiografic puternic, similar cu cel dat de agățătorile metalice.  

În tonalităţi de gri închis cu aspect neregulat apar lacunele poziționate pe veșmântul lui Iisus și 
pe veșmântul Maicii Domnului.  

Fibra lemnului (lemn de răşinoase, cf. Buletinului de analiză biologică Nr. 36/20174) este bine 
evidenţiată. Nodul existent pe bagheta inferioară a ramei se conturează sub forma unei zone 
luminoase. Distanţa dintre cele două planșe ale capacului, fisurile și crăpăturile existente la nivelul 
celor două planșe din lemn se disting ca linii închise la culoare. Pierderile de material lemnos 
identificate la colțurile ramei sunt evidențiate și ele ca zone închise la culoare.  

Imaginea radiografică obţinută la icoana luată în studiu a furnizat date cu privire la natura 
pigmenţilor utilizaţi. Zonele albe, evidenţiate în tonalităţi deschise, indică utilizarea albului de 
plumb. Similar apar zonele pictate cu roşu, fapt ce indică ideea că zugravul a folosit miniu de plumb 
sau roşu cinabru, pigmenți care dau acelaşi tip de semnal radiografic.  

Rezultatele investigaţiilor chimice au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de 
plumb, 2PbCO3∙Pb(OH)2) şi a miniului de plumb, oxid de plumb (Pb3O4) - cf. Buletinului de 
analiză chimică Nr. 619/20175.  

 
Radiografia icoanei 

                                            
4 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
5 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Investigaţii chimice 
Probele prelevate în vederea efectuării investigaţiilor chimice au fost supuse examinărilor 

macroscopice și microscopice, testelor microchimice și de ardere, testelor de solubilizare. Se 
observă prezența unor pigmenți cu aspect și comportament microchimic asemănător cu miniu de 
plumb, oxid de plumb (Pb 3O4), albastru de Prusia în amestec cu alb de plumb, alb de zinc  
(oxid de zinc, ZnO), alb de plumb (carbonat bazic de plumb, 2PbCO3·Pb(OH)2). Foița aurie este un 
aliaj cu conținut de cupru (Cu), cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 619/20176. 
 

     

   

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

   

   

Aspecte microscopice ale probelor supuse investigațiilor microchimice 

                                            
6 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase  
şi agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de analiză  
Nr. 36/20177) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul utilizat pentru ramă 
şi cele două planșe care formează capacul icoanei se încadrează în grupa răşinoaselor. Rezultatele 
obţinute după prelevarea probelor arată că materialul lemnos din care au fost confecţionate este 
bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale rezinifere. Aceste probe au fost preparate 
şi analizate la microscopul optic prin efectuarea de secţiuni transversale. Semnalăm existența 
orificiilor de zbor provocate de atacul de Anobium punctatum inactiv.  

 

   
Aspecte din timpul prelevării probelor la capac și ramă,  

în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
 

     
 

Imagine stereobinocular -  
probă capac 

Imagine microscopică  
secţiune radială - lemn de brad 

 

   
 

Imagine stereobinocular - 
probă ramă 

Imagine microscopică - 
lemn de brad 

                                            
7 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Intervenții de restaurare:   
 demontarea capacului compus din două planșe montate pe orizontală, prin îndepărtarea 

elementelor metalice neconstitutive (cuie metalice); îndepărtarea agățătorilor metalice adăugate 
ulterior la ramă (pe verso);  

 îndepărtarea tamponului de vată, fâșiilor de burete și a fragmentelor de hârtie existente pe falțul 
ramei;  

 îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă și capac, îndepărtarea căsuțelor de împupare şi 
curăţirea mecanică prin intermediul unei pensule cu păr aspru și  lână de oțel (pe verso);  

 consolidarea falțului baghetei inferioare a ramei - colțul din stânga (vedere din față);  
 suplimentarea îmbinărilor ramei cu clei de pește 20% prin intermediul preselor (pana existentă 

la îmbinarea baghetei superioare cu bagheta laterală dreaptă prezenta pierderi de material 
lemnos și a necesitat completare);   

 completarea pierderilor de material lemnos la bagheta stângă a ramei, colțul inferior și la 
îmbinarea baghetei superioare cu bagheta laterală – colț drept (vedere din față);  

 consolidarea capacului în zona fisurilor şi crăpăturilor provocate de cuiele metalice 
neconstitutive (adeziv de topire);  

 chituirea ramei și a capacului în zonele cu pierderi de material lemnos cu Covidez RLP, 
rumeguş şi pigment, pentru aducerea completării la cromatica lemnului;  

 curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate la capac și ramă cu apă amoniacală: două picături de 
amoniac în 100 ml de apă distilată (pe interior) și detergent C2000 - concentraţie 3% (pe 
exterior);  

 îndepărtarea etichetei existente pe planșa superioară, colțul din stânga – sus, prin intermediul 
unui tampon înmuiat în apă caldă;  

 confecționarea unei planșe din lemn de brad pentru suplimentarea planșelor capacului;  
 integrarea cromatică la ramă (acuarelă) și la capac (baiț pe bază de apă);  
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare cu pensule moi, evitând zonele cu desprinderi; 
 consolidarea peliculei de culoare prin pensulare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 

1:1, cu adaos de conservant (acid salicilic);  
 fixarea solzilor de culoare prin presare uşoară cu degetul, prin intermediul unei folii de 

Melinex;  
 curăţirea murdăriei aderente de pe suprafaţa peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou  

cu apă distilată 1:2, folosind tampoane de vată; 
 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă 1:2;  
 degresarea zonelor lacunare cu alcool etilic; 
 fixarea corespunzătoare în ramă a icoanei cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  
 supraînălțarea baghetei inferioare a ramei – colțul din stânga (vedere dinspre verso);  
 integrarea lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă (acuarelă cu emulsie 

de gălbenuș de ou și apă distilată 1:3);  
 montarea capacului prin intermediul holzșuruburilor;   
 montarea agățătorilor metalice cu holzșuruburi.  
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

   

     
Aspecte icoană, din timpul demontării și după demontarea capacului  

 

     
Îndepărtarea tamponului de vată, fâșiilor de burete și  

a fragmentelor de hârtie existente pe falțul ramei 
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Îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă și capac, îndepărtarea căsuțelor de împupare şi 
curăţirea mecanică prin intermediul unei pensule cu păr aspru și  lână de oțel (pe verso) 

 

    
Consolidarea falțului baghetei inferioare a ramei - colțul din stânga (vedere din față) 
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Suplimentarea îmbinărilor ramei cu clei de pește 20%, prin intermediul preselor 
 

 

     

Completarea pierderilor de material lemnos la bagheta stângă a ramei, colțul inferior și la 
îmbinarea baghetei superioare cu bagheta laterală – colț drept (vedere din față) 

 

   
 

Consolidarea capacului în zona fisurilor şi crăpăturilor provocate de cuiele metalice neconstitutive 
(adeziv de topire) 

 

   
 

Chituirea capacului și a ramei în zonele cu pierderi de material lemnos cu Covidez RLP, 
rumeguş, pigment și îndepărtarea surplusului de chit prin intermediul bisturiului  
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Curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate la capac și ramă cu apă amoniacală: două picături de 
amoniac în 100 ml de apă distilată (pe interior) 

 

   
 

Îndepărtarea etichetei existente pe planșa superioară, colțul din stânga – sus  
prin intermediul unui tampon înmuiat în apă caldă 

 

   
 

Aspecte din timpul curățirii la capac și ramă cu detergent C2000 - concentraţie 3% (pe exterior) 
 

 
 

Aspect după confecționarea unei planșe din lemn de brad, pentru suplimentarea planșelor capacului  
și după integrarea cromatică cu baiț pe bază de apă 

 

   
 

Integrarea cromatică la ramă (acuarelă)  
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Îndepărtarea depozitelor de murdărie de pe suprafața peliculei de culoare 

 

 
 

Curăţirea mecanică a peliculei de culoare cu pensule moi, evitând zonele cu desprinderi 
 

   
 

Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare 
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Detalii din timpul curăţirii peliculei de culoare 
 

   
 

Aspecte din timpul curățirii lacunelor și din timpul curățirii canturilor icoanei 
 



21 
 

 
 

Curăţirea sticlei pe față 
 

   
 

Aspecte din timpul montării icoanei în ramă și din timpul supraînălțării baghetei inferioare a ramei - 
colțul din stânga (vedere dinspre verso) 

 

 
Aspect din timpul integrării cromatice 
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Ansamblu față-verso, după restaurare 
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Sfântul Ilie, nr. inv. 164 OC, datată 1842,  
proveniență Transilvania (Valea Sebeșului) – fond vechi „Astra”,  

dimensiuni cu ramă 50,2-50,4 x45,3-46 cm; dimensiuni glajă 41x36,5 cm 
 
 

   
 

Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 
 

Descrierea stării de conservare:  
 icoana joacă în ramă;  
 glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă, în special în zona de contact dintre 

falțul ramei și glaja suport;  
 semnalăm existența unei hârtii argintate în registrul inferior al icoanei, interpusă între capac și 

pelicula de culoare;  
 pelicula de culoare prezintă murdărie superficială și aderentă, uzură funcţională, repictări cu 

bronz auriu peste pelicula de culoare constitutivă și pe zonele lacunare, fenomen de 
pulverulență, desprinderi și lacune de mari dimensiuni; 

 rama pictată prezintă uzură funcţională, murdărie superficială și aderentă, atac de insecte 
xilofage Anobium punctatum inactiv; fragilizarea îmbinărilor ramei; mici pierderi de material 
lemnos; un tampon de vată la îmbinarea baghetei superioare cu cea laterală dreaptă și un altul la 
îmbinarea baghetei inferioare cu cea laterală stângă (intervenții anterioare);  

 capacul este confecţionat din 5 planșe montate pe verticală montate prin intermediul cepurilor 
originale și prin intermediul cuielor metalice neconstitutive; prezintă atac de insecte xilofage 
Anobium punctatum inactiv, pierderi de material lemnos, fisuri și crăpături în structura 
lemnului, uzură funcțională, murdărie superficială, aderentă și ancrasată, un număr vechi de 
inventar 2677, o pată de vopsea albă existentă în registrul superior al planșei din stânga a 
capacului, un număr nou de inventar 164 – O.C. și zona de proveniență Transilvania.  

Investigaţii fizice  
Interpretarea imaginii radiografice8  
Dimensiunile icoanei Sfântul Ilie, nr. inv. 164 OC au impus executarea a patru expuneri9 pentru 

obținerea imaginii radiografice pe întreaga suprafață. Aceste expuneri au fost ulterior prelucrate, 
formând o singură imagine de ansamblu.  

                                            
8 dr. Alina Geanina Ionescu, C.N.M. ASTRA Sibiu.  
9 Dr. Ciprian Șofariu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Serviciul de Radiologie și Imagistică Medicală. 
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Radiografierea piesei furnizează date despre starea ei de conservare, date despre suport, defecte 
ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără prelevare de probe. Elementele metalice folosite pentru 
fixarea capacului icoanei dau un semnal radiografic puternic, iar cepurile din lemn care s-au păstrat 
dau un semnal de culoare gri.  În tonalităţi de gri închis cu aspect neregulat apar lacunele.  

Fibra lemnului (lemn de răşinoase, cf. Buletinului de analiză biologică Nr. 35/201710)  
este bine evidenţiată. 

Nodurile existente în structura planșelor se conturează sub forma unor zone luminoase. 
Distanţa dintre planşele capacului se distinge ca linii închise la culoare. Pierderea de material 
lemnos (orificiul de prindere) este evidențiată tot ca zonă închisă la culoare.  

Imaginea radiografică obţinută la icoana luată în studiu a furnizat date cu privire la natura 
pigmenţilor utilizaţi, fără prelevare de probe. Zonele albe, evidenţiate în tonalităţi deschise, indică 
utilizarea albului de plumb. Similar apar zonele pictate cu roşu. Rezultatele investigaţiilor chimice 
au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de plumb, 2PbCO3∙Pb(OH)2), conform 
Buletinului de analiză chimică Nr. 620/201711. Foița aurie, aliaj pe bază de cupru (Cu), nu prezintă 
semnal radiografic. Bronzul auriu (intervenție anterioară inadecvată) cu conținut de cupru (Cu) nu 
prezintă nici el semnal radiografic. 
 

 
 

Radiografia icoanei 
 

Investigaţii chimice 
Se observă prezența unor pigmenți cu aspect și comportament microchimic asemănător cu roșu 

cu conținut de oxizi de fier; alb de plumb (carbonat bazic de plumb, 2PbCO3•Pb(OH)2); carbonat 
de calciu, CaCO3; albastru (posibil) ultramarin în amestec cu un alt pigment albastru; albastru de 
Prusia. Foița aurie este un aliaj cu conținut de cupru, Cu. Bronzul auriu are conţinut de cupru, Cu. 
Este prezent liantul proteic (ou), cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 620/201712. 

                                            
10 Ileana Chirtea, investigator biolog  C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
11 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
12 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 
 

       
 

     
 

Aspecte microscopice ale probelor supuse investigațiilor microchimice 

Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase şi 
agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de analiză  
Nr. 35/201713) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul utilizat pentru ramă 
şi cele cinci planșe care formează capacul icoanei se încadrează în grupa răşinoaselor. Rezultatele 
obţinute după prelevarea probelor arată că materialul lemnos din care au fost confecţionate este 
bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale rezinifere. Semnalăm existența orificiilor 
de zbor provocate de atacul de insecte xilofage Anobium punctatum inactiv la ramă și la capac.  

 

   
Aspecte din timpul prelevării probelor la capac și ramă,  

în vederea efectuării investigaţiilor biologice  

                                            
13 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Imagine stereobinocular - 

capac 
 

Imagine microscopică   
secţiune transversală -  

lemn de brad 
 

   
Imagine stereobinocular -  

ramă 
Imagine microscopică -  

lemn de brad 
 

 

Intervenții de restaurare:   
 demontarea capacului compus din cinci planșe montate pe verticală, prin îndepărtarea 

elementelor metalice neconstitutive și a cepurilor din lemn constitutive;  
 îndepărtarea temporară a hârtiei argintate de pe suprafața peliculei de culoare, în vederea 

curățirii mecanice;  
 îndepărtarea tampoanelor de vată adăugate ulterior la îmbinările ramei;  
 îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă și capac; 
 curăţirea mecanică la ramă și capac prin intermediul unei pensule cu păr aspru și lână de oțel  

(pe verso);  
 refacerea îmbinărilor fragilizate ale ramei cu clei de pește 20%, prin intermediul menghinelor; 
 consolidarea planșelor capacului în zona fisurilor (adeziv de topire) şi chituirea la cald a 

pierderilor de material lemnos cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment;  
 curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate la ramă și capac cu apă amoniacală: trei picături de 

amoniac în 100 ml de apă distilată (pe interior) și detergent C2000 - concentraţie 4%  
(pe exterior); 

 îndepărtarea numărului vechi de inventar 2677 cu dimetilformamidă (DMF) și acetat de etil 
(1:2)  
și consemnarea lui în fișa de restaurare a obiectului; îndepărtarea petei de vopsea albă existentă 
în registrul superior al planșei din stânga a capacului care maschează un alt număr de inventar 
1024 scris cu negru (numărul de inventar se consemnează în fișa obiectului);  

 integrarea cromatică pe zonele cu uzură funcțională la ramă prin intermediul culorilor de apă 
(acuarelă) și la capac (baiț pe bază de apă);  

 curăţirea mecanică a peliculei de culoare cu pensule moi, evitând zonele cu desprinderi; 
 consolidarea peliculei de culoare prin pensulare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 

1:1, cu adaos de conservant (acid salicilic);  
 fixarea solzilor de culoare prin presare uşoară cu degetul, prin intermediul unei folii de 

Melinex;  
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 curăţirea murdăriei aderente de pe suprafaţa peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă 
distilată 1:2, prin intermediul tampoanelor de vată; 

 îndepărtarea bronzului auriu (intervenție anterioară inadecvată) de pe suprafața pictată a icoanei 
cu dimetilformamidă (DMF) și acetat de etil (1:2);   

 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă 1:2;  
 degresarea zonelor lacunare cu alcool etilic; 
 fixarea corespunzătoare în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  
 supraînălţarea ramei cu fâşii de pâslă fixate adeziv pe lăţimea ei, pentru ca verso-ul capacului 

să nu vină în contact cu pelicula de culoare; 
 reașezarea hârtiei argintate constitutive pe partea pictată a icoanei (în registrul inferior central), 

aceasta constituind fondul icoanei; fixarea corespunzătoare cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe 
falţul ramei; 

 montarea corespunzătoare a capacului prin intermediul cepurilor originale care s-au păstrat și 
suplimentarea lor cu holzșuruburi;  

 montarea agăţătorilor metalice cu holzşuruburi.  
 

 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

 
Aspect din timpul demontării planșelor capacului 

 

   
 

Aspecte icoană, după demontarea planșelor capacului  
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Aspect icoană, din timpul îndepărtării hârtiei argintate 

 

   
Aspecte din timpul îndepărtării tampoanelor de vată ce au aderat la capac și  

din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie 
 

     
Aspecte din timpul curățirii mecanice la capac și ramă (pe verso) 
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 Refacerea îmbinărilor fragilizate ale ramei 

 
 

     
 

Consolidarea planșelor capacului în zona fisurilor şi chituirea pierderilor de material lemnos 
 
 

   
 

Aspecte din timpul curăţirii chimice la capac și ramă cu apă amoniacală: 
3 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată (pe interior) 
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Aspecte din timpul curățirii chimice la ramă (pe exterior) 
 

   
 

Îndepărtarea cu (DMF) și acetat de etil (1:2) a numărului vechi de inventar 2677 și a petei de vopsea 
albă care maschează un alt număr de inventar scris cu negru 1024 

 
 

 
 

Aspect din timpul integrării cromatice la ramă 
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Aspect icoană, din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie 

   
Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare 

 

 
Detaliu din timpul curățirii peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuș de ou 
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Îndepărtarea bronzului auriu (intervenție anterioară inadecvată) de pe suprafața pictată a icoanei cu 
DMF și acetat de etil (1:2) 

 

   
Detalii din timpul curățirii lacunelor și a canturilor 

 

   
Aspecte din timpul fixării icoanei în ramă și din timpul supraînălțării ramei 
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Ansamblu față-verso, după restaurare 
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 Bunavestire, nr. inv. 1118 OC, datată 1862, atribuită lui Savu Moga din Arpașu de Sus, 
proveniență Colecția Brăiloiu - București, dimensiuni 44,5x41 cm 

 

   
 

Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 
 

Descrierea stării de conservare:  
 icoana, spartă în trei fragmente lipite cu patru fragmente de bandă adezivă transparentă la 

îmbinări, este dublată atât pe față cât și pe verso;  
 glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă;  
 hârtia argintată, constitutivă, prezintă depuneri de praf pe toată suprafața, halouri de umiditate, 

pierderi de material suport, rupturi și deformări; între capac și sticla de proveniență industrială 
cu care este dublată icoana pe verso semnalăm prezența a patru colțari din burete poziționați la 
colțurile icoanei;  

 marginal, pelicula de culoare prezintă murdărie superficială și aderentă, uzură funcţională, 
fenomen de pulverulență, desprinderi și lacune; 

 rama prezintă uzură funcţională, murdărie superficială și aderentă, mici pierderi de material 
lemnos, atac de insecte xilofage Anobium punctatum activ, adăugiri la ramă cu rol de 
supraînălțare, montate prin intermediul cuielor metalice; îmbinările ramei erau stabile;  

 capacul este confecţionat din două planșe distanțate, montate pe verticală; prezintă cepuri din 
lemn constitutive, cuie metalice neconstitutive și două agățători metalice montate prin 
intermediul cuielor metalice, atac de insecte xilofage Anobium punctatum activ, uzură 
funcțională, pierderi de material lemnos, fisuri și crăpături în structura planșelor, murdărie 
aderentă și ancrasată. 
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Investigaţii fizice   
Interpretarea imaginii radiografice14  
Dimensiunile icoanei Bunavestire, nr. inv. 1118 OC au impus executarea a două expuneri15 

pentru obținerea imaginii radiografice pe întreaga suprafață. Aceste expuneri au fost ulterior 
prelucrate formând o singură imagine de ansamblu.  

Radiografierea piesei furnizează date despre starea ei de conservare, date despre suport, defecte 
ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără prelevare de probe.  

Elementele metalice folosite pentru fixarea capacului icoanei dau un semnal radiografic 
puternic, iar cepurile din lemn dau un semnal de culoare gri. În tonalităţi de gri închis cu aspect 
neregulat apar lacunele. 

Fibra lemnului (lemn de răşinoase, cf. Buletinului de analiză biologică Nr. 38/201716) este 
evidenţiată chiar și prin hârtia argintată constitutivă.  

Distanţa dintre planşele capacului, fisurile și crăpăturile existente la nivelul celor două planșe 
din lemn se disting ca linii închise la culoare.  

Referitor la suportul spart în trei fragmente, îmbinarea dintre fragmentul din stânga sus și cel 
din dreapta este mai puțin vizibil în radiografie datorită faptului că acestea nu s-au deplasat, pe când 
distanța ce s-a format între fragmentul inferior stâng și celelalte două fragmente se evidențiază 
foarte clar în radiografie ca o linie închisă la culoare.  

Imaginea radiografică obţinută ne-a furnizat date cu privire la natura pigmenţilor utilizaţi, fără 
prelevare de probe.  

Zonele albe, evidenţiate în tonalităţi deschise, indică utilizarea albului de plumb. Similar apar 
zonele pictate cu roşu, fapt ce susține ideea că zugravul a folosit miniu de plumb sau roşu cinabru, 
pigmenți care dau acelaşi tip de semnal radiografic.  

Rezultatele investigaţiilor chimice au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de 
plumb, 2PbCO3∙Pb(OH)2) şi a miniului de plumb, oxid de plumb (Pb3O4) - cf. Buletinului de 
analiză chimică Nr. 621/201717.  

   
Ansamblu icoană spartă în trei fragmente și ansamblu radiografie icoană 

                                            
14 dr. Alina Geanina Ionescu, C.N.M. ASTRA Sibiu.  
15 Dr. Ciprian Șofariu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Serviciul de Radiologie și Imagistică Medicală. 
16 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
17 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Aspect icoană spartă în trei fragmente și detaliu radiografie icoană 

 

Investigaţii chimice. Pictura este realizată cu liant proteic (ou) în amestec cu pigmenți de 
granulație fină spre medie. Se observă prezența unor pigmenți cu aspect și comportament 
microchimic asemănător cu miniu de plumb, oxid de plumb (Pb3O4); alb de plumb (carbonat bazic 
de plumb, 2PbCO3•Pb(OH)2); pigment verde în amestec cu alb de plumb, cf. Buletinului de analiză 
chimică Nr. 621/201718. 

 

     
Aspecte din timpul prelevării probelor, în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

 

     

Aspecte microscopice ale probelor supuse investigațiilor microchimice 

                                            
18 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase  
şi agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de analiză  
Nr. 38/201719) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul utilizat pentru ramă 
şi cele două planșe care formează capacul icoanei se încadrează în grupa răşinoaselor. Rezultatele 
obţinute după prelevarea probelor arată că materialul lemnos din care au fost confecţionate este 
bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale rezinifere. Aceste probe au fost preparate 
şi analizate la microscopul optic prin efectuarea de secţiuni transversale. Semnalăm existența 
orificiilor de zbor provocate de atacul de Anobium punctatum activ. Capacul și rama necesită 
tratament cu Perxil 10.  

 

   
Aspecte din timpul prelevării probelor la capac și ramă, 

în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
 

   
Imagine stereobinocular -  

probă capac 
 

Probă capac - Imagine microscopică- 
secţiune transversală -  

lemn de brad 
 

   
Imagine stereobinocular -  

probă ramă 
 

Imagine microscopică -  
secţiune transversală - lemn de brad - 

ramă 

                                            
19 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Intervenții de restaurare:  
 demontarea capacului compus din două planșe montate pe verticală, prin extragerea cepurilor 

din lemn originale și a cuielor metalice neconstitutive; îndepărtarea agățătorilor metalice 
neconstitutive;  

 îndepărtarea colțarilor din burete poziționați la colțurile icoanei;  
 scoaterea din ramă a icoanei spartă în trei fragmente, dublată atât pe față cât și pe verso cu 

sticlă de proveniență industrială;   
 îndepărtarea adăugirilor la ramă cu rol de supraînălțare, montate prin intermediul cuielor 

metalice;  
 îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă şi capac şi curăţirea mecanică prin intermediul 

unei pensule cu păr aspru;  
 datorită existenței atacului activ de insecte xilofage, am recurs la operația de dezinsecție prin 

injectări repetate cu Perxil 10, atât la capac cât și la ramă - cf. Buletinului de analize biologice 
Nr. 38/2017;  

 consolidarea planșelor capacului în zona fisurilor (adeziv de topire) şi chituirea la cald a 
pierderilor de material lemnos la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment;  

 curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate la ramă și capac cu apă amoniacală: trei picături de 
amoniac în 100 ml de apă distilată (pe interior) și detergent C2000 - concentraţie 4%  
(pe exterior); 

 integrarea cromatică pe zonele cu uzură funcțională la ramă prin intermediul culorilor de apă 
(acuarelă) și la capac (baiț pe bază de apă);  

 îndepărtarea plăcii de sticlă de proveniență industrială de pe fața icoanei; 
 îndepărtării fragmentelor de bandă adezivă existente la îmbinarea fragmentelor de sticlă  

(pe față);  
 îndepărtarea hârtiei argintate de pe suprafața peliculei de culoare;  
 desprăfuirea hârtiei argintate prin intermediul unei pensule cu păr moale;  
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare prin pensulare uşoară, după îndepărtarea provizorie a 

hârtiei argintate;  
 consolidarea parțială a peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:1, cu 

adaos de conservant (acid salicilic), fixarea solzilor de culoare prin presare (folie de Melinex), 
curăţirea murdăriei aderente a peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 
1:2 prin intermediul tampoanelor de vată, curăţirea lacunelor cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă 
1:2, degresarea zonelor lacunare și a părții nepictate a sticlei cu alcool etilic;  

 curățirea și degresarea sticlei pe zona de îmbinare a celor trei fragmente;   
 îmbinarea adezivă a celor trei fragmente de sticlă cu rășină epoxidică bicomponentă (HXTAL 

NYL-1); consolidarea îmbinărilor s-a realizat prin intermediul foliei de Melinex și a presei reci 
(plăci de sticlă și plăci de marmură);  

 curățirea mecanică (bisturiu) și cu solvent (acetonă) a surplusului de adeziv;  
 dublarea sticlei pe față;  
 fixarea icoanei în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  
 supraînălţarea ramei cu fâşii de pâslă fixate adeziv pe lăţimea ei, pentru ca verso-ul capacului 

să nu vină în contact cu hârtia argintată constitutivă; 
 integrarea cromatică parțială a lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: 

acuarelă cu emulsie de gălbenuş de ou și apă distilată 1:2;  
 reașezarea hârtiei argintate pe suprafața peliculei de culoare și fixarea ei cu bucăţi de pâslă 

fixate adeziv pe falţul ramei;  
 montarea capacului prin intermediul cepurilor originale și suplimentarea lor cu holzșuruburi;  
 montarea agăţătorilor metalice cu holzşuruburi. 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

 
Aspect din timpul demontării planșelor capacului 

 

    

   
Aspecte, după demontarea planșelor capacului 

 
Ansamblu capac (verso), 

după demontare 

   
Aspecte icoană, din timpul îndepărtării colțarilor din burete și a plăcii de sticlă  

cu care icoana a fost dublată pe verso 
 

 
Aspect din timpul demontării icoanei din ramă - dublată și pe față 
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Aspecte din timpul și după îndepărtarea adăugirilor - șipci din lemn  

cu rol de supraînălțare a ramei 
 

     
Aspecte din timpul curățirii mecanice la ramă și capac 

 

   
Aspecte din timpul operației de dezinsecție la ramă și capac, prin injectare cu Perxil 10 
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Consolidarea planșelor capacului în zona fisurilor (adeziv de topire) şi chituirea la cald a pierderilor 
de material lemnos la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment 

 
 

   
 

Detalii din timpul chituirii pierderilor de material lemnos la ramă și capac 
 

 

     
Aspecte din timpul curățirii chimice la ramă (față-verso) 

 

   
Aspecte din timpul curățirii chimice la capac (față-verso) 
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Aspecte din timpul integrării cromatice la ramă și capac 

 

 
Aspect din timpul îndepărtării plăcii de sticlă de proveniență industrială de pe fața icoanei 

 

     

     
Aspecte din timpul îndepărtării fragmentelor de bandă adezivă existente la îmbinarea  

fragmentelor de sticlă (pe față) 



43 
 

     
 

 

Aspecte din timpul îndepărtării hârtiei argintate de pe suprafața 
peliculei de culoare 

Aspect din timpul 
desprăfuirii  

hârtiei argintate 
 

   
Aspecte din timpul desprăfurii și consolidării parțiale a peliculei de culoare,  

după îndepărtarea provizorie a hârtiei argintate 
 

     
Aspecte din timpul curățirii peliculei de culoare, din timpul curățirii lacunelor și  

a părții nepictate a sticlei 
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Îmbinarea adezivă a celor trei fragmente de sticlă cu rășină epoxidică bicomponentă  
(HXTAL NYL-1) 

 

    
 

Curățirea mecanică (bisturiu) și 
cu solvent (acetonă)  

a surplusului de adeziv 

Aspect din timpul fixării icoanei 
în ramă, după dublarea  

sticlei pe față 
 

   
 

Aspecte din timpul integrării cromatice parțiale,  
după fixarea icoanei în ramă și după supraînălțarea ramei 

 

   
 

Aspecte din timpul reașezării hârtiei argintate pe suprafața peliculei de culoare, din timpul 
fixării cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei  
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Ansamblu față-verso, după restaurare 
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Iisus pe Tron, 1128 OC, datată 24 ianuarie 1841, semnată Savu Moga Zugrav,  
proveniență Colecția Brăiloiu-București, dimensiuni 63,5x57,3 cm 

 

   
 

Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 
 

Descrierea stării de conservare:  
 icoana joacă în ramă;  
 glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă, în special în zona de contact dintre 

falțul ramei și glaja suport;  
 semnalăm existența unor fragmente de hârtie, interpuse între capac și pelicula de culoare;  
 pelicula de culoare prezintă murdărie superficială și aderentă, uzură funcţională, fenomen de 

pulverulență, desprinderi și lacune; 
 rama prezintă uzură funcţională, murdărie superficială și aderentă, atac de insecte xilofage 

Anobium punctatum inactiv, pierderi de material lemnos; îmbinările ramei sunt stabile;  
 capacul este confecţionat din trei planșe distanțate, montate pe verticală prin intermediul 

cepurilor din lemn originale și a cuielor metalice neconstitutive;  
 capacul prezintă o etichetă cu ștampila D.J.C.P.N. SIBIU (Direcția pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu Cultural Național), patru agățători metalice montate cu holzșuruburi, atac de insecte 
xilofage Anobium punctatum inactiv, uzură funcțională, fisuri și crăpături în structura planșelor, 
pierderi de material lemnos, murdărie superficială, aderentă și ancrasată. 

 

Investigaţii fizice  
Interpretarea imaginii radiografice20  
Dimensiunile icoanei Iisus pe Tron, nr. inv. 1128 OC au impus executarea a patru expuneri21 

pentru obținerea imaginii radiografice pe întreaga suprafață. Aceste expuneri au fost ulterior 
prelucrate formând o singură imagine de ansamblu.  

Radiografierea piesei furnizează date despre starea ei de conservare, date despre suport, defecte 
ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără prelevare de probe. Elementele metalice folosite pentru 
fixarea capacului icoanei dau un semnal radiografic puternic, iar cepurile din lemn dau un semnal 
de culoare gri. În tonalităţi de gri închis cu aspect neregulat apar lacunele.  
                                            
20 dr. Alina Geanina Ionescu, C.N.M. ASTRA Sibiu.  
21 Dr. Ciprian Șofariu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Serviciul de Radiologie și Imagistică Medicală. 
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Fibra lemnului (lemn de răşinoase, cf. Buletinului de analiză biologică Nr. 41/201722) este bine 
evidenţiată în radiografie. 

Defectele existente în structura celor trei planşe se conturează sub forma unor zone luminoase. 
Distanţa dintre planşele capacului se distinge ca o linie închisă la culoare. Pierderile de material 
lemnos sunt evidențiate și ele ca zone închise la culoare.  

Imaginea radiografică obţinută la icoana luată în studiu a furnizat date cu privire la natura 
pigmenţilor utilizaţi, fără prelevare de probe. Zonele albe, evidenţiate în tonalităţi deschise, indică 
utilizarea albului de plumb. Similar apar zonele pictate cu roşu, detaliu ce indică faptul că zugravul 
a folosit miniu de plumb sau roşu cinabru, pigmenți care dau acelaşi tip de semnal radiografic. 
Rezultatele investigaţiilor chimice au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de 
plumb, 2PbCO3∙Pb(OH)2) şi a miniului de plumb, oxid de plumb (Pb3O4) - cf. Buletinului de 
analiză chimică Nr. 622/201723. Foița aurie, aliaj pe bază de cupru (Cu), nu prezintă semnal 
radiografic. 
 

 
Radiografia icoanei 

 

                                            
22 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
23 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Investigaţii chimice 
Probele au fost examinate microscopic și supuse unor teste microchimice specifice. Pictura este 

realizată cu liant proteic (ou) în amestec cu pigmenți de granulație fină spre medie. Se observă 
prezența unor pigmenți cu aspect și comportament microchimic asemănător cu miniu de plumb, 
oxid de plumb (Pb 3O4); alb de plumb (carbonat bazic de plumb, 2PbCO3•Pb(OH)2); albastru de 
Prusia, ferocianură ferică, [Fe(CN)6]3Fe4. Foița aurie aliaj este un conținut de cupru, Cu –  
cf. Buletinului de analize chimice Nr. 622/201724. 

 

     
 

    
 

           Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

 

     

Aspecte microscopice ale probelor supuse investigațiilor microchimice 

 
 

                                            
24 Daniela Văcariu, Investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase şi 
agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de analiză  
Nr. 41/201725) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul utilizat pentru ramă 
şi cele trei planșe care formează capacul icoanei se încadrează în grupa răşinoaselor. Rezultatele 
obţinute după prelevarea probelor arată că materialul lemnos din care au fost confecţionate este 
bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale rezinifere. Aceste probe au fost preparate 
şi analizate la microscopul optic prin efectuarea de secţiuni transversale. 

Semnalăm existența orificiilor de zbor provocate de atacul de insecte xilofage Anobium 
punctatum inactiv la ramă și capac.  
 

   
Aspecte din timpul prelevării probelor la ramă și capac  

în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
 

    

Imagine stereobinocular -  
probă ramă 

Imagine microscopică -  
secţiune transversală - lemn  

de brad - ramă 
 

   
Imagine stereobinocular -  

probă capac 
Imagine microscopică -  

secţiune transversală - lemn  
de brad - capac 

                                            
25 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Intervenții de restaurare:  
 demontarea capacului compus din trei planșe montate pe verticală, prin extragerea cepurilor din 

lemn originale și a elementelor metalice neconstitutive;  
 scoaterea icoanei din ramă;  
 îndepărtarea fragmentelor de hârtie existente pe falțul ramei;  
 îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă şi capac, îndepărtarea căsuțelor de împupare şi 

curăţirea mecanică prin intermediul unei pensule cu păr aspru și lână de oțel (pe verso); 
 consolidarea planșelor capacului în zona fisurilor (adeziv de topire) şi chituirea la cald a 

pierderilor de material lemnos la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment;  
 curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate la ramă și capac cu apă amoniacală: trei picături de 

amoniac în 100 ml de apă distilată (pe interior) și detergent C2000 - concentraţie 4%  
(pe exterior); 

 integrarea cromatică pe zonele cu uzură funcțională la ramă prin intermediul culorilor de apă 
(acuarelă) și la capac (baiț pe bază de apă);  

 îndepărtarea fragmentelor de hârtie care nu au aderat la pelicula de culoare;  
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare cu pensule moi, evitând zonele cu desprinderi; 
 consolidarea peliculei de culoare prin pensulare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 

1:1, cu adaos de conservant (acid salicilic);  
 fixarea solzilor de culoare prin presare uşoară cu degetul, prin intermediul unei folii de 

Melinex;  
 curăţirea murdăriei aderente de pe suprafaţa peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă 

distilată 1:2, prin intermediul tampoanelor de vată; 
 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă 1:2;  
 degresarea zonelor lacunare cu alcool etilic; 
 fixarea corespunzătoare în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  
 supraînălţarea ramei cu fâşii de pâslă fixate adeziv pe lăţimea ei, pentru ca verso-ul capacului 

să nu vină în contact cu pelicula de culoare; 
 integrarea cromatică parțială a lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: 

acuarelă cu emulsie de gălbenuş de ou și apă distilată 1:3;  
 montarea corespunzătoare a capacului prin intermediul cepurilor originale care s-au păstrat și 

suplimentarea lor cu holzșuruburi;  
 montarea agăţătorilor metalice cu holzşuruburi. 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

 
Aspect din timpul demontării capacului 

 

   
 

Aspecte icoană, după demontarea capacului  
 

 
Aspect din timpul demontării icoanei din ramă 
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Aspecte din timpul curățirii mecanice la capac (față-verso) 

     
Aspecte din timpul curățirii mecanice la ramă ramă (verso) 

 

   
Aspect din timpul  

consolidării și chituirii capacului 
Aspect ramă din timpul chituirii  
pierderilor de material lemnos 
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Aspecte curăţire chimică la capac și ramă (față-verso) 

   
 

Aspecte din timpul integrării cromatice la ramă și capac 
 

   
 

Aspecte din timpul îndepărtării fragmentelor de hârtie  
și din timpul curățirii mecanice 
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Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare 

   

 
 

        
Aspecte din timpul curăţirii peliculei de culoare și din timpul curățirii lacunelor  
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Aspecte din timpul integrării cromatice 

 
Ansamblu, după montarea icoanei în ramă și după operația de integrare cromatică   

 

Aspecte din timpul fixării icoanei în ramă și din timpul supraînălțării ramei 
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Ansamblu față-verso, după restaurare 

 

 

 

 



57 
 

Părintele [Avraam], nr. inv. 1217 OC, sf. de secol XIX, probabil Partenie Poienaru Zugrav 
din Laz (atribuită prin analogie cu icoana pe sticlă Sfântul Mucenic Gheorghe,  

nr. inv. 1076 OC, datată 1895, semnată P[artenie] P[oienaru] Z[ugrav] [din] Laz),  
dimensiuni 49,3-49,5x41,2-41,4 cm 

 
 

   
 

 

     
 

Aspecte față-verso, înainte de restaurare 
 

   
 

Ansamblu față-verso - icoană pe sticlă „Sfântul Gheorghe”, nr. inv. 1076 OC, datată 1895 şi 
semnată P[artenie] P[oienaru] Z[ugrav] [din] Laz26 

 

                                            
26 Ionescu 2009, p. 81, pl. 214. 



58 
 

Descrierea stării de conservare:  
 icoana joacă în ramă;  
 glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă, în special în zona de contact dintre 

falțul ramei și glaja suport;  
 semnalăm existența unei hârtii27 interpusă între capac și pelicula de culoare; hârtia prezintă 

halouri de umiditate în registrul superior stâng (vedere dinspre verso), în zona cu pierderi ale 
peliculei de culoare – registrul superior drept (vedere dinspre față); hârtia prezintă pierderi de 
material suport; pigmentul roșu folosit de zugrav pentru redarea veșmântului Părintelui 
Avraam a migrat pe suprafața hârtiei (zona centrală);  

 pelicula de culoare prezintă murdărie superficială și aderentă, uzură funcţională, fenomen de 
pulverulență, desprinderi și lacune; 

 rama este repictată cu vopsea de ulei verde și prezintă atac de insecte xilofage Anobium 
punctatum inactiv;  

 capacul este compus dintr-o singură planșă confecționată din carton tip mucava, montat prin 
intermediul cuielor metalice; capacul prezintă două agățători metalice montate prin intermediul 
cuielor metalice adăugate ulterior; capacul din carton este îmbătrânit și fragilizat, prezintă 
murdărie superficială, aderentă și ancrasată, uzură funcțională și pierderi de material în special 
în registrul inferior central; pe verso-ul cartonului se observă pete de culoare și pete de 
proveniență necunoscută. 

Investigaţii fizice  
Interpretarea imaginii radiografice28  
Dimensiunile icoanei Părintele [Avraam], nr. inv. 1217 OC, au impus executarea a patru 

expuneri29 pentru obținerea imaginii radiografice pe întreaga suprafață. Aceste expuneri au fost 
ulterior prelucrate formând o singură imagine de ansamblu.  

Radiografierea piesei furnizează date despre starea ei de conservare, date despre suport, defecte 
ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără prelevare de probe. Elementele metalice folosite pentru 
fixarea baghetelor ramei și pentru fixarea capacului din carton dau un semnal radiografic puternic. 
În tonalităţi de gri închis cu aspect neregulat apar lacunele.  

Fibra lemnului la ramă (lemn de răşinoase, cf. Buletinului de analiză biologică Nr. 40/201730) 
este bine evidenţiată. 

Micile pierderi de material lemnos, obturate prin vopsire, sunt evidențiate și ele ca zone închise 
la culoare.  

Imaginea radiografică obţinută la icoana luată în studiu a furnizat date cu privire la natura 
pigmenţilor utilizaţi, fără prelevare de probe. Zonele albe, evidenţiate în tonalităţi deschise, indică 
utilizarea albului de plumb. Rezultatele investigaţiilor chimice au confirmat prezenţa albului de 
plumb (carbonat bazic de plumb, 2PbCO3∙Pb(OH)2) - cf. Buletinului de analiză chimică  
Nr. 623/201731. Bronzul auriu, aliaj pe bază de cupru (Cu), nu prezintă semnal radiografic. 

 

                                            
27 Hârtie ce poartă o anumită variantă de filigran.  
28 dr. Alina Geanina Ionescu, C.N.M. ASTRA Sibiu.  
29 Dr. Ciprian Șofariu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Serviciul de Radiologie și Imagistică Medicală. 
30 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
31 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Radiografia icoanei Părintele [Avraam], nr. inv. 1217 OC 

 

Investigaţii chimice 
Probele au fost examinate microscopic și supuse unor teste microchimice specifice. Pictura este 

realizată cu liant proteic (ou) în amestec cu pigmenți de granulație fină spre medie.  
Se observă prezența unor pigmenți cu aspect și comportament microchimic asemănător cu  alb 

de plumb (carbonat bazic de plumb, 2PbCO3•Pb(OH)2), albastru ultramarin în amestec cu alb de 
plumb. Proba cu roșu supusă testului de ardere emană un miros de rășină și ulei ars. Proba cu 
pigment roșu se umflă la ardere asemeni proteinelor. Bronzul auriu este un aliaj pe bază de cupru 
(Cu), cf. Buletinului de investigații chimice Nr. 623/201732. 

                                            
32 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 
 

   

   

Aspecte microscopice ale probelor supuse investigațiilor microchimice 
 

 
Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase şi 

agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de analiză  
Nr. 40/201733) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul utilizat pentru rama 
icoanei se încadrează în grupa răşinoaselor. Rezultatele obţinute după prelevarea probelor arată că 
materialul lemnos din care a fost confecţionată rama este bradul (Abies alba), deoarece nu au fost 
observate canale rezinifere. Aceste probe au fost preparate şi analizate la microscopul optic prin 
efectuarea de secţiuni transversale. La ramă, semnalăm existența unui slab atac de insecte xilofage 
Anobium punctatum inactiv.  

                                            
33 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Aspect din timpul prelevării probei la ramă, în vederea efectuării investigaţiilor biologice 

   
Imagine stereobinocular -  

probă ramă 
Imagine microscopică -  

secţiune transversală - lemn de brad - 
ramă 

 

Intervenții de restaurare:   
 demontarea capacului confecționat dintr-un carton gros tip mucava, prin extragerea cuielor 

metalice și a agățătorilor metalice;  
 îndepărtarea hârtiei interpuse între capac și pelicula de culoare;  
 scoaterea icoanei din ramă;   
 îndepărtarea adăugirilor din carton tip mucava existente ramă cu rol de supraînălțare, montate 

prin intermediul cuielor metalice; 
 îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă şi curăţirea mecanică prin intermediul unei 

pensule cu păr aspru;  
 curăţirea murdăriei aderente și ancrasate de pe verso-ul ramei cu apă amoniacală: trei picături 

de amoniac în 100 ml de apă distilată; pe zonele unde a ajuns accidental vopseaua folosită pe 
fața ramei s-a curățit, prin alternanță, cu Szuper-Kromofag (metanol 3-9% și diclormetan  
85-93%) și dimetilformamidă (DMF) și acetat de etil (1:2);   

 îndepărtarea repictării de pe fața ramei și de pe canturile acesteia cu Szuper-Kromofag 
(metanol 3-9% și diclormetan 85-93%) și dimetilformamidă (DMF) și acetat de etil (1:2) – prin 
alternanță;  

 chituirea micilor pierderi de material lemnos la ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment în 
cromatica lemnului;  

 integrarea cromatică pe fața ramei și pe canturile ei prin intermediul culorilor pe bază de apă 
(acuarelă); 
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 îndepărtarea depozitelor de murdărie la capac şi curăţirea mecanică cu pensule moi, praf de 
gumă și tampoane de vată (pentru îndepărtarea prafului, murdăriei aderente și ancrasare și a 
excrementelor de insecte); 

 croirea, degroșarea și realizarea completărilor după formele neregulate ale zonelor lacunare 
existente la capac; 

 completarea pierderilor de material cu carton ce a fost folosit anterior pentru supraînălțarea 
ramei, prin încleiere cu clei de amidon (fragmentele de carton în stare bună de conservare au 
fost folosite la completările lacunelor);  

 uscarea controlată prin presarea completărilor; 
 lipsurile mici și pierderile de carton rezultate în urma prinderii capacului de rama icoanei au 

fost umplute individual cu praf de carton și fragmente de carton degroșat în prealabil cu 
ajutorul bisturiului; 

 colțurile exfoliate și fragilizate au fost consolidate prin pensulare cu clei de amidon;  
 integrarea cromatică a completărilor s-a realizat cu culori pe bază de apă (acuarelă); 
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare cu ajutorul pensulelor cu păr moale, evitând zonele cu 

desprinderi;  
 consolidarea peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:1 cu adaos de 

conservant (acid salicilic);  
 fixarea solzilor de culoare prin presare (folie de Melinex) şi curăţirea murdăriei aderente a 

peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:2, prin intermediul 
tampoanelor de vată; îndepărtarea fragmentelor de hârtie ce au aderat la pelicula de culoare 
(acolo unde a fost posibilă intervenția);  

 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 
1:2; degresarea zonelor lacunare cu alcool etilic;  

 fixarea corespunzătoare în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei, pentru ca 
muchia falţului să nu vină în contact cu sticla;  

 supraînălţarea ramei cu fâşii de pâslă fixate adeziv pe lăţimea ei, pentru ca verso-ul capacului 
din carton să nu vină în contact cu pelicula de culoare; 

 integrarea parțială a lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: acuarelă cu 
emulsie de gălbenuş de ou și apă distilată 1:3;   

 montarea capacului și a agăţătorilor metalice cu holzșuruburi. 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

   
Aspecte din timpul demontării capacului din carton tip mucava și din timpul îndepărtării hârtiei 

interpuse între capac și pelicula de culoare 
 

34 

   

 35 

Hârtie36 ce poartă o anumită variantă de filigran (ansamblu și detalii) 
 
 

 Hârtia cu filigran este un produs al fabricii de hârtie Péterfalvai Papírgyár (fondată în 1852) 
din Petrești, municipiul Sebeș, județul Alba, mai demult Petrifalău sau Sânpetru, în germană 
Petersdorf, în maghiară Péterfalva37.  
 Pe suportul de hârtie apar imprimate numele fabricii PÉTERFALVAI PAPÍRGYÁR și una din 
mărcile comerciale înregistrate din Ungaria. 

                                            
34 foto - hârtie cu filigran - Silviu Ioan Popa, desenator artistic C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
35 http://magyarpapirmuzeum.webnode.hu/papirgyarak-kora/ 
36 Hârtia va intra în restaurare și se va păstra în condiții optime de microclimat.  
37Dan1983;http://www.anuarulsargetia.ro/o-contributie-de-arheologie-industriala-transilvana-fabrica-de-hartie-petresti-judetul 
alba;https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfalva;https://ro.wikipedia.org/wiki/Petre%C8%99ti,Alba;https://www.scribd.com/do
cument/347425692/Anuarul-Institut-de-Ist-Nat;https://www.researchgate.net/figure/283709607_fig3_Fig-3-Blazonul-de-baron-al-
familiei-Nikolics-de-Rudna-apud-Lendvai. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
http://magyarpapirmuzeum.webnode.hu/papirgyarak-kora/
http://www.anuarulsargetia.ro/o-contributie-de-arheologie-industriala-transilvana-fabrica-de-hartie-petresti-judetul%20alba
http://www.anuarulsargetia.ro/o-contributie-de-arheologie-industriala-transilvana-fabrica-de-hartie-petresti-judetul%20alba
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9terfalva
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petre%C8%99ti,Alba
https://www.scribd.com/document/347425692/Anuarul-Institut-de-Ist-Nat
https://www.scribd.com/document/347425692/Anuarul-Institut-de-Ist-Nat
https://www.researchgate.net/figure/283709607_fig3_Fig-3-Blazonul-de-baron-al-familiei-Nikolics-de-Rudna-apud-Lendvai
https://www.researchgate.net/figure/283709607_fig3_Fig-3-Blazonul-de-baron-al-familiei-Nikolics-de-Rudna-apud-Lendvai
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Aspect din timpul demontării icoanei din ramă 
                                                          

 

 
Aspect din timpul îndepărtării adăugirilor din 
carton tip mucava existente la ramă, cu rol de 

supraînălțare, montate prin intermediul  
cuielor metalice 

 
Aspect din timpul curățirii mecanice la ramă 

 

 

   
Aspect din timpul curățirii 
chimice la ramă (pe verso) 

cu apă amoniacală: trei 
picături de amoniac în  
100 ml de apă distilată 

Aspect din timpul curățirii petelor de vopsea 
cu Szuper-Kromofag (metanol 3-9% și 
diclormetan 85-93%) și dimetilformamidă 
(DMF) și acetat de etil (1:2) – prin alternanță  
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Îndepărtarea repictării de pe fața ramei și de pe canturile acesteia, cu Szuper-Kromofag  
(metanol 3-9% și diclormetan 85-93%) și dimetilformamidă (DMF) și  

acetat de etil (1:2) – prin alternanță 
 

 
 

Chituirea micilor pierderi de material lemnos la ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment în 
cromatica lemnului, după îndepărtarea repictării 

 

 
Aspect din timpul integrării cromatice la ramă 
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RESTAURAREA CAPACULUI  DIN CARTON - TIP MUCAVA38 

  

   
Ansamblu față-verso, înainte de restaurare 

 
 

   
Aspecte, înainte de restaurare 

 

                                            
38 Capacul icoanei pe sticlă Părintele [Avraam], nr. inv. 1217 OC a fost restaurant în cadrul Secțiunii de restaurare grafică și bunuri 
culturale pe suport papetar, responsabil atelier: dr. Rodica Antonescu, cursanți: Claudia Potcovel, Alina Borcan, Valentin 
Dumitrache. 
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Aspecte din timpul curățirii mecanice la capac (verso) 
 

   
 

   
Aspecte din timpul curățirii mecanice la capac (față-verso) 
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Aspecte din timpul croirii completărilor 

 

   
Aspecte din timpul degroșării completărilor 
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Aspecte din timpul realizării completărilor  

după formele neregulate ale zonelor lacunare existente la capac 
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Aspecte din timpul completării și consolidării zonelor lacunare 
 

        

Aspecte față-verso, după completarea zonelor lacunare 
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Aspecte din timpul integrării cromatice39 prin intermediul culorilor de apă (acuarelă) 

 

   
Ansamblu capac, după restaurare 

                                            
39 Gheorghe Caraji, Alina Borcan.  
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Aspecte icoană, din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie de pe suprafața peliculei de culoare  

 

   
 

   
Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare 
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Detalii din timpul îndepărtării fragmentelor de hârtie ce au aderat la pelicula de culoare și din 
timpul curăţirii peliculei de culoare 

 

   
Detalii din timpul curățirii lacunelor și a canturilor 

 

 
Aspect din timpul curățirii sticlei pe față 

 

   
Aspecte din timpul montării icoanei în ramă și din timpul supraînălțării ramei 
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Ansamblu, după montarea icoanei în ramă 
 

   
Aspecte din timpul integrării cromatice parțiale  
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Ansamblu față-verso, după restaurare 
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Arhanghelul Mihail, nr. inv. 1231 OC, datată 1806 (în litere chirilice), atribuită40 lui Popa 
Sandu – Iernuțeni, județul Mureș, proveniență Săliște, județul Sibiu,  

dimensiuni 61x49-49,3 cm 
 

   

Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 
 
 

 
 

Detaliu degradare peliculă de culoare 
 

 

Descrierea stării de conservare:  
 icoana joacă în ramă;  
 glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă, în special în zona de contact dintre 

falțul ramei și glaja suport;   
 pelicula de culoare prezintă murdărie superficială și aderentă, uzură funcţională, fenomen de 

pulverulență, desprinderi grave și lacune; 
                                            
40 Ionescu 2009, pl. 255, p. 88.  
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 icoana este fixată în ramă cu bucăți de pâslă fixate adeziv pe falțul ramei;  
 rama repictată prezintă fâșii de pâslă fixate adeziv și prin intermediul cuielor metalice pe 

lățimea baghetelor ramei, la îmbinări (verso); prezintă uzură funcţională, murdărie superficială 
și aderentă, atac de insecte xilofage Anobium punctatum activ, fragilizarea îmbinărilor, pierderi 
de material lemnos în special la bagheta superioară a ramei – la îmbinări;  

 capacul este confecţionat din patru planșe montate pe verticală prin intermediul 
holzșuruburilor; se pot observa fragmente de cepuri originale; capacul prezintă halouri de 
umiditate,  murdărie superficială, aderentă și ancrasată, atac activ de insecte xilofage Anobium 
punctatum; capacul prezintă pierderi de material lemnos, defecte, fisuri în structura lemnului, 
uzură funcțională marginală.  

 

Investigaţii fizice  
Interpretarea imaginii radiografice41  
Dimensiunile icoanei Arhanghelul Mihail, nr. inv. 1231 OC au impus executarea a patru 

expuneri42 pentru obținerea imaginii radiografice pe întreaga suprafață. Aceste expuneri au fost 
ulterior prelucrate, formând o singură imagine de ansamblu.  

Radiografierea piesei furnizează date despre starea ei de conservare, date despre suport, defecte 
ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără prelevare de probe. Elementele metalice folosite pentru 
fixarea capacului icoanei sau la îmbinarea baghetei inferioare cu bagheta laterală stângă (vedere din 
față) dau un semnal radiografic puternic. Fragmentele de cepuri originale rămase în masa lemnoasă 
a ramei dau un semnal de culoare gri.   

Fibra lemnului (lemn de răşinoase, cf. Buletinului de analiză biologică Nr. 37/201743)  
este bine evidenţiată în radiografie. Defectele existente în structura celor patru planşe se conturează 
sub forma unor zone luminoase. Distanţa dintre planşele capacului se distinge ca o linie închisă la 
culoare. Pierderile de material lemnos sunt evidențiate și ele ca zone închise la culoare. În tonalităţi 
de gri închis cu aspect neregulat apar lacunele peliculei de culoare.  

Imaginea radiografică obţinută la icoana luată în studiu a furnizat date cu privire la natura 
pigmenţilor utilizaţi, fără prelevare de probe. Zonele albe, evidenţiate în tonalităţi deschise, indică 
utilizarea albului de plumb. Similar apar zonele pictate cu roşu, detaliu ce indică faptul că zugravul 
a folosit miniu de plumb sau roşu cinabru, pigmenți care dau acelaşi tip de semnal radiografic. 

Rezultatele investigaţiilor chimice au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de 
plumb, 2PbCO3∙Pb(OH)2) şi a miniului de plumb, oxid de plumb (Pb3O4) - cf. Buletinului de 
analiză chimică Nr. 624/201744. Foița aurie, aliaj pe bază de cupru (Cu), nu prezintă semnal 
radiografic. 

 

                                            
41 dr. Alina Geanina Ionescu, C.N.M. ASTRA Sibiu.  
42 Dr. Ciprian Șofariu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Serviciul de Radiologie și Imagistică Medicală. 
43 Ileana Chirtea, investigator biolog  C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
44 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Radiografia icoanei 

 

Investigaţii chimice 
Probele au fost examinate microscopic și supuse unor teste microchimice specifice. Pictura este 

realizată cu liant proteic (ou) în amestec cu pigmenți de granulație fină spre medie.  
Rezultatele investigațiilor chimice ne determină să observăm prezența unor pigmenți cu aspect 

și comportament microchimic asemănător cu miniu de plumb, oxid de plumb (Pb 3O4); alb de 
plumb (carbonat bazic de plumb, 2PbCO3•Pb(OH)2); albastru de Prusia, ferocianură ferică, 
[Fe(CN)6]3Fe4; pigment galben orange, litargă, cu conținut de miniu de plumb. Foița aurie este un 
aliaj pe bază de cupru (Cu), cf. Buletinului de analize chimice Nr. 624/201745. 

 

       

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 
 

                                            
45 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Aspecte microscopice ale probelor supuse investigațiilor microchimice 
 

 

Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase şi 
agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de analiză  
Nr. 37/201746) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul utilizat pentru ramă 
şi cele patru planșe care formează capacul icoanei se încadrează în grupa răşinoaselor. Rezultatele 
obţinute după prelevarea probelor arată că materialul lemnos din care au fost confecţionate este 
bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale rezinifere. Aceste probe au fost preparate 
şi analizate la microscopul optic prin efectuarea de secţiuni transversale. 

Semnalăm existența orificiilor de zbor provocate de atacul activ de insecte xilofage Anobium 
punctatum la capac și ramă. Este necesară operația de dezinsecție cu Perxil 10, prin injectări 
repetate.  
 

   
Aspecte din timpul prelevării probelor, în vederea efectuării investigaţiilor biologice  

la capac și ramă 
                                            
46 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Imagine stereobinocular - 
probă capac 

Imagine microscopică - 
secţiune transversală - lemn  

de brad - capac 
 

 

      
 

Imagine stereobinocular -  
ramă 

Imagine microscopică - 
secţiune longitudinală - lemn 

de brad - ramă 

 

Intervenții de restaurare:  
 demontarea capacului compus din patru planșe montate pe verticală, prin extragerea 

holzșuruburilor adăugate în urma unei intervenții anterioare; se pot observa urme de cepuri 
originale;  

 îndepărtarea bucăților de pâslă fixate adeziv pe falțul ramei și scoaterea icoanei din ramă;   
 îndepărtarea fâșiilor de pâslă fixate adeziv și prin intermediul cuielor metalice la îmbinarea 

baghetelor ramei (vedere dinspre verso);   
 îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă şi capac şi curăţirea mecanică prin intermediul 

unei pensule cu păr aspru și lână de oțel (pe verso);  
 datorită existenței atacului activ de insecte xilofage, am recurs la operația de dezinsecție prin 

injectări repetate cu Perxil 10, atât la capac cât și la ramă (cf. Buletinului de analize biologice 
Nr. 37/2017; 

 îndepărtarea cuiului metalic de la îmbinarea baghetei inferioare cu bagheta laterală stângă 
(vedere din față);  

 refacerea îmbinărilor ramei prin confecționarea a patru pene din lemn, degresarea și încleierea 
cu clei de pește 20%, prin intermediul menghinelor;  

 consolidarea planșelor capacului în zona fisurilor (adeziv de topire) şi chituirea la cald a 
pierderilor de material lemnos la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş, câlți şi pigment în 
cromatica lemnului;  

 curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate la ramă și capac cu apă amoniacală: trei picături de 
amoniac în 100 ml de apă distilată (pe interior); curățirea chimică la capac (pe exterior) cu 
detergent C2000 - concentraţie 4% (pe exterior); pentru îndepărtarea repictării, curățirea 
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chimică la ramă (pe exterior) s-a realizat cu amestecul pe bază de izopropanol+amoniac+apă 
(50:25:25); 

 integrarea cromatică pe zonele cu uzură funcțională la ramă prin intermediul culorilor de apă 
(acuarelă) și la capac (baiț pe bază de apă);  

 îndepărtarea murdăriei aderente de pe suprafața peliculei de culoare;  
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare cu ajutorul pensulelor cu păr moale, evitând zonele cu 

desprinderi grave;  
 consolidarea peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:1 cu adaos de 

conservant (acid salicilic);  
 fixarea solzilor de culoare prin presare (folie de Melinex) şi curăţirea murdăriei aderente a 

peliculei de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:2, prin intermediul 
tampoanelor de vată;  

 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 
1:2; 

 degresarea zonelor lacunare cu alcool etilic;  
 fixarea corespunzătoare în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei, pentru ca 

muchia falţului să nu vină în contact cu sticla;  
 supraînălţarea ramei cu fâşii de pâslă fixate adeziv pe lăţimea ei, pentru ca verso-ul capacului 

să nu vină în contact cu pelicula de culoare; 
 integrarea parțială a lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: acuarelă cu 

emulsie de gălbenuş de ou și apă distilată 1:3;   
 montarea capacului și a agăţătorilor metalice cu holzșuruburi. 

 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

   
Aspecte din timpul demontării capacului 

     
Aspecte din timpul îndepărtării fâșiilor de pâslă existente la îmbinările baghetelor ramei  

(vedere dinspre verso); pâsla este fixată prin intermediul cuielor metalice 
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Aspecte după demontarea icoanei din ramă și după îndepărtarea elementelor neconstitutive  

   

   
Aspecte din timpul curățirii mecanice la capac și ramă 

   
Aspecte din timpul operației de dezinsecție prin injectări repetate cu Perxil 10  

la capac și ramă 
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Refacerea îmbinărilor fragilizate ale ramei 

 

   
 

Aspecte din timpul consolidării și chituirii capacului 
 
 

     
 

Aspecte ramă (față-verso), după chituirea 
pierderilor de material 

 

    
 

Aspecte din timpul 
curăţirii chimice la ramă 

și capac 

Aspect din timpul 
curățirii chimice la capac 

(pe exterior)  
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Aspecte din timpul îndepărtării repictării la ramă (pe exterior) cu amestecul pe bază de 

izopropanol+amoniac+apă (50:25:25) 
 

 

   
Aspecte din timpul integrării cromatice la ramă și capac 

 

 
 

Aspect icoană, din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie  
de pe suprafața peliculei de culoare 

 

   
Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare 
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Detaliu din timpul curăţirii  
peliculei de culoare 

 
Detaliu din timpul  
curățirii lacunelor 

 

   
Aspecte din timpul montării icoanei în ramă și din timpul supraînălțării ramei 

 
Ansamblu după montarea icoanei în ramă și după operația de integrare cromatică 

 
Aspect din timpul integrării cromatice 



86 
 

 
 

 
 

Ansamblu față-verso, după restaurare 
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Recomandări privind modul de păstrare pentru icoanele pe sticlă:  
Recomandăm pentru icoanele pe sticlă ca în spațiul de depozitare sau expunere să se asigure un 

microclimat stabil (UR=55-65%; T=18-20°C), iar nivelul iluminării să fie cuprins între  
120-150 lucși.  
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SECȚIUNEA  
RESTAURARE ICOANĂ PE LEMN 

 
 

Responsabili atelier: 
dr. Alina Geanina Ionescu47 – expert restaurare pictură: tempera pe panou și icoane pe sticlă, 

C.N.M. ASTRA, Sibiu  
Anamaria Floca – restaurator, C.N.M. ASTRA, Sibiu 

Florin Păun – restaurator, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                            
47 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare icoană pe lemn.   
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, nr. inv. 4415 OC,  
inscripție Gheorghe G. Anghel, Anica G. Anghel – Anul 1919, proveniență - zona Vrancea,  

dimensiuni 43-43,3x36,2-36,7 cm 
 

   
 

Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 
 
 

   
 

   
 

Aspecte icoană, înainte de restaurare 
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Aspecte icoană, înainte de restaurare 
 

Descrierea stării de conservare:   
 pe suprafaţa pictată, icoana prezintă mici desprinderi și lacune ale straturilor picturale, uzură 

funcțională, pete accidentale de bronz argintiu și bronz auriu, vernis îmbătrânit şi îmbrunit, 
murdărie superficială, aderentă şi ancrasată, o crăpătură în structura lemnului care are 
corecpondent pe fața icoanei, în registrul superior drept, deasupra aureolei Sfântului Gheorghe;  
baghetele ramei, din lemn de tei, prezintă repictări în două straturi cu bronz argintiu și bronz 
auriu, uzură foarte mare, pierderi de material lemnos (marginal), cracluri de tehnică;  

 suportul din lemn de tei, format dintr-o singură planșă, cf. Buletinului de analize biologice  
Nr. 46/2017, prezintă praf, pete de var, murdărie superficială şi aderentă, uzură funcțională și 
fisuri; crăpătura din registrul superior stâng are corespondent pe partea pictată; semnalăm 
pierderi de material lemnos în registrul inferior drept al panoului (vedere dinspre verso);   

 straturile de bronz argintiu și bronz auriu cu care s-a intervenit pe fața baghetelor ramei le 
regăsim și pe canturile icoanei, acestea ajungând accidental și pe verso-ul panoului icoanei, 
marginal;  

 pe suprafața panoului pictat și pe verso-ul panoului, pe suprafața baghetelor ramei și pe 
canturile icoanei, semnalăm prezența cu intensitate mare a orificiilor de zbor provocate de 
atacul inactiv de insecte xilofage Anobium punctatum.  

Investigaţii fizice 
Interpretarea imaginii radiografice48  

 

Dimensiunile icoanei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, nr. inv. 4415 OC au impus executarea a 
două expuneri49 pentru obținerea imaginii radiografice pe întreaga suprafață. Aceste expuneri au 
fost ulterior prelucrate, formând o singură imagine de ansamblu.   
                                            
48 dr. Alina Geanina Ionescu, C.N.M. ASTRA Sibiu.  
49 Dr. Ciprian Șofariu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Serviciul de Radiologie și Imagistică Medicală. 
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Radiografierea piesei furnizează date despre starea ei de conservare, date despre suport, defecte 
ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără prelevare de probe. Elementele metalice folosite pentru 
fixarea baghetelor ramei pe suportul icoanei dau un semnal radiografic puternic. În tonalităţi de gri 
închis cu aspect neregulat apar micile lacune de culoare. Sunt vizibile fisurile din registrul superior 
al panoului. Mult mai prezentă este crăpătura din structura lemnului poziționată în registrul superior 
drept (vedere dinspre față) care are corespondent pe partea pictată a panoului icoanei și care se 
distinge în radiografie ca o linie închisă la culoare. Îmbinarea adezivă dintre baghetele ramei este 
marcată în radiografie printr-o zonă mai deschisă decât materialul lemnos, semnal determinat de 
natura adezivului utilizat. Pierderile de material lemnos sunt evidențiate și ele ca zone închise la 
culoare. 

Imaginea radiografică obţinută a furnizat date cu privire la natura pigmenţilor utilizaţi, fără 
prelevare de probe. Zonele evidenţiate în tonalităţi deschise, indică utilizarea albului de plumb. 
Similar apar zonele pictate cu roşu, detaliu ce indică faptul că zugravul a folosit miniu de plumb sau 
roşu cinabru, pigmenți care dau acelaşi tip de semnal radiografic. Rezultatele investigaţiilor chimice  
au confirmat prezenţa miniului de plumb, oxid de plumb (Pb3O4), precum și prezența pigmentului 
roșu în amestec (cu conținut de cinabru și hematit) - cf. Buletinului de analiză chimică  
Nr. 625/201750.  

Sesizăm semnalul radiografic puternic în zona decorului sculptat al ramei, probabil datorită 
grosimii considerabile a grundului. S-a identificat prezența cleiului – liant proteic, cf. Buletinului de 
analiză chimică Nr. 625/2017.   

Straturile adăugate ulterior de bronz auriu și bronz argintiu, precum și stratul original de foiță 
aurie nu prezintă semnal radiografic.  

 

 
 

Radiografia icoanei  
 

                                            
50 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
 



92 
 

Investigaţii chimice 
Probele au fost examinate microscopic și supuse unor teste microchimice specifice. Rezultatele 

investigațiilor chimice ne determină să observăm prezența unor pigmenți cu aspect și comportament 
microchimic asemănător cu miniu de plumb, oxid de plumb (Pb3O4), albastru ultramarin. Se 
observă pigment roșu în amestec (cu conținut de cinabru și hematit). Foița aurie este un aliaj cu 
conținut de cupru, Cu. Bronzul auriu are conţinut de cupru, Cu. Bronzul argintiu este un aliaj cu 
conținut de aluminiu (Al), zinc (Zn) sau magneziu (Mg). Proba fiind foarte mică, rezultatul de 
laborator nu a fost concludent.   

S-a determinat prezența cleiului (liant proteic), cf. Buletinului de analize chimice  
Nr. 625/201751. 

 

     

   

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 
 

    
Aspecte microscopice ale probelor supuse investigațiilor microchimice 

                                            
51 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Aspecte microscopice ale probelor supuse investigațiilor microchimice 
 

Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase şi 
agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de analiză  
Nr. 46/201752) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul utilizat pentru 
panoul icoanei și pentru baghetele ramei este teiul - Tillia sp. Semnalăm existența cu intensitate 
mare a orificiilor de zbor provocate de atacul inactiv de Anobium punctatum.  

 

   
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice  

la panou și la baghetele ramei 
 

      

Imagine stereobinocular - 
capac 

 

Preparat microscopic - 
secţiune transversală lemn de 

tei Tillia sp. - capac 
 

   
Imagine stereobinocular - 

lemn de foioase - 
baghetele ramei 

 

Imagine microscopică - 
secţiune longitudinală -  

lemn de tei - baghetele ramei 

                                            
52 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Intervenții de restaurare 
 desprăfuirea uşoară cu pensule moi pe suprafaţa pictată, evitând zonele cu desprinderi ale 

straturilor picturale;  
 consolidarea profilactică parțială a straturilor picturale, folosind foiţă japoneză peste care s-a 

pensulat o soluţie din clei de pește 3%, cu adaos de conservant: acid salicilic 0,1%;  
 desprăfuirea verso-ului icoanei cu pensule mai aspre; consolidarea suportului în zona fisurilor 

și crăpăturii existente în structura lemnului (registrul superior al panoului);  
 degresarea cu alcool etilic, încleierea prin injectare și pensulare cu soluție de clei cald de pește 

6%, chituirea în etape a pierderilor de material lemnos cu un amestec de rumeguș, câlți, clei și 
pigment în cromatica suportului (registrul inferior drept – vedere dinspre verso);  

 curăţirea verso-ului icoanei s-a făcut cu apă amoniacală (3%), iar îndepărtarea petelor 
accidentale de bronz auriu și bronz argintiu cu Szuper-Kromofag (metanol 3-9% și diclormetan 
85-93%);  

 integrarea cromatică a zonelor cu uzură funcțională (pe verso) s-a realizat cu baiţ pe bază de 
apă;  

 consolidarea propriu-zisă parțială a straturilor picturale prin pensulare cu soluţie de clei cald de 
pește 6%; operația de consolidare s-a făcut prin alternanța presei calde (spatula electrică) cu 
presa rece (săculeți cu nisip și plăci de sticlă); presarea cu spatula electrică s-a efectuat prin 
intermediul foliei de Melinex, care are proprietatea de a fi transparentă și neaderentă;  

 după 24 de ore s-a îndepărtat foița japoneză cu tampoane înmuiate în apă caldă, având grijă ca 
surplusul de apă să nu pătrundă în interiorul straturilor picturale și astfel să se producă 
fenomenul de deconsolidare;  

 curăţirea lacunelor, degresarea cu alcool etilic şi texturarea suprafeţelor, încleierea cu soluţie de 
clei cald de pește 6%, chituirea în etape, şlefuirea cu hârtie de granulaţie fină şi finisarea cu dop 
de plută, îndepărtarea surplusului de chit cu tampoane înmuiate în emulsie de gălbenuş de ou cu 
apă distilată 1:3; acolo unde au existat pierderi de suport, chituirea s-a făcut cu un amestec de 
rumeguș, clei și pigment, iar ultimul strat de chit s-a constituit din praf de cretă și clei de pește 
6%;  

 îndepărtarea repictării prezentă în două straturi succesive (bronz auriu, bronz argintiu) pe fața 
baghetelor ramei, pe canturi și accidental pe fața icoanei cu soluție Szuper-Kromofag (metanol 
3-9% și diclormetan 85-93%) și dimetilformamidă (DMF) și acetat de etil (1:2) – prin 
alternanță; s-au folosit comprese care au constat în aplicarea pe porțiuni mici a foiței japoneze, 
peste care s-a pensulat soluția de curățire; timpul de expunere fiind foarte mic, această metodă 
ne-a permis să controlăm permanent operația de îndepărtare a repictării; curățirea straturilor 
picturale pe zonele care nu au fost afectate de repictare s-a realizat cu dimetilformamidă (DMF) 
și acetat de etil (1:2); egalizarea a constat în transportul sau vehicularea vernis-ului din zonele 
unde era prea gros în cele unde acesta era prea subţire; egalizarea a avut ca scop protejarea 
straturilor picturale cu un strat subţire şi uniform de vernis original53;   

 după curăţirea straturilor picturale, acolo unde s-au descoperit noi lacune sub straturile de bronz 
auriu și bronz argintiu, s-au efectuat operaţiile de degresare a lacunelor, de chituire și șlefuire;  

 integrarea cromatică a zonelor chituite cu retuş imitativ şi punctiform prin intermediul culorilor 
pe bază de apă (acuarele), pentru ca intervenţia să fie reversibilă, iar materialele folosite cât mai 
apropiate de cele originale;  

 verificarea retușului în lumină UV, pentru a se verifica dacă integrarea cromatică s-a limitat la 
conturul lacunelor; vernisarea cu vernis pe bază de răşină naturală (dammar) în esenţă de 
terebentină (soluţie de concentraţie 8%), prin pensulare în poziție orizontală, cu mișcări rapide 
prin intermediul unei pensule cu păr moale, într-o încăpere prevăzută cu instalație de 
exhaustare; 

 pentru peliculizarea corectă a stratului de vernis, înainte de vernisare, icoana a fost încălzită cu 
ajutorul lămpii IR.  

                                            
53 Mâle 1976, p. 70.  
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

    

Desprăfuirea uşoară cu pensule moi pe 
suprafaţa pictată 

Consolidarea profilactică parțială a 
straturilor picturale 

 

 
Desprăfuirea verso-ului icoanei cu pensule mai aspre 

 

   
Consolidarea suportului în zona crăpăturii existente în structura lemnului  

(registrul superior al panoului) 
 

   
Aspecte din timpul degresării, încleierii și chituirii pierderilor de material lemnos 
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Curăţirea verso-ului 

icoanei  
 

Îndepărtarea depunerilor 
de bronz auriu și bronz 

argintiu (pe verso) 

Integrarea cromatică a 
zonelor cu uzură 

funcțională (pe verso)  
 

   
Consolidarea propriu-zisă parțială a straturilor picturale  

 
Îndepărtarea foiței japoneze cu tampoane înmuiate în apă caldă 

 

   
 

Curăţirea lacunelor, degresarea cu alcool etilic şi texturarea suprafeţelor 
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Chituirea în etape a zonelor lacunare și îndepărtarea surplusului de chit 
 

   
Finisarea chitului cu dop de plută Îndepărtarea surplusului de chit  

 

  

 
Aspecte din timpul îndepărtării repictării  
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Aspecte din timpul îndepărtării repictării 
 

   
Aspecte din timpul curățirii chimice a straturilor picturale 
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Aspecte din timpul integrării cromatice cu retuş imitativ şi punctiform 
 

 
Verificarea retușului în lumină UV 

 
Încălzirea icoanei cu ajutorul lămpii IR 

 

 
Aspect din timpul vernisării 
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Ansamblu față-verso, după restaurare 
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 Recomandări privind modul de păstrare a icoanei pe lemn: 
 Recomandăm ca icoana să fie depozitată sau expusă într-un mediu cu o umiditate relative 
cuprinsă între 50-65%, o temperature cuprinsă între 18-20°C, fără fluctuații ample sau bruște ale 
valorilor acestora. Nivelul iluminării să nu depășească 180 lucși.  
  
 Bibliografie: 
 

 Izvoare 
Colecţia de icoane pe lemn a Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu 
 

Surse legislative 
Normele 2003 - Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea nr. 
1546 din 18 decembrie 2003, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
Legea nr. 182/2000 - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
 

Studii, articole, lucrări de sinteză 
Baroni 1992 - Baroni, Sandro, Restauration et conservation des tableaux - manuel pratique, Paris, 
Editura CELIV, 1992  
Cennini 1977 -  Cennini, Cennino, Tratatul de pictură, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977 
Corr 2000 - Corr, Susan, Caring for Collections, A Manual of Preventive Conservation, Dublin, 
Editura The Heritage Council, 2000  
Dancu 1966 - Dancu, Iuliana, Restaurarea icoanelor pe lemn şi pe sticlă, Bucureşti, 1966 
Dionisie din Furna 2000 - Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Bucureşti, Editura 
Sophia, 2000 
Efremov 1992 - Efremov, Alexandru, Icoane româneşti, Bucureşti, Editura Meridiane, 1992 
Hours 1982 - Hours, Madeleine, Secretele capodoperelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1982 
Ionescu 2010 - Ionescu, Alina, Geanina, Conservarea şi restaurarea icoanelor din colecţiile 
Muzeului ASTRA, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2010 
Ionescu 2014 - Ionescu, Alina, Geanina, Icoane pe lemn. Icoane pe sticlă. Cercetare - Restaurare - 
Valorificare, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2014 
Mâle 1976 - Mâle, Gilberte Emile, Restauration des peintures de chevalet, Paris, Office  
du Livre, 1976 
Nicolescu 1976 - Nicolescu, Corina, Icoane vechi româneşti, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976 
Porumb 2003 - Porumb, Marius, Un veac de pictură românească din Transilvania secolului XVIII, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 2003 
Slanski 1956, II  - Slanski, Buhoslav, Tehnica picturii. Cercetarea şi restaurarea tablourilor, vol. 
II, Editura de Stat pentru beletristică, muzică şi artă, Praga, 1956 
Şofariu, Şofariu 2006 - Şofariu, Ciprian-Radu, Şofariu, Simona, Radiologia în artă şi  
în arheologia modernă, în SIBIUL MEDICAL. THE MEDICAL JOURNAL OF SIBIU, Editat de 
A.M.R., Facultatea de Medicină Victor Papilian a Universităţii Lucian Blaga şi Colegiul Medicilor, 
volum 17, nr. 4, octombrie-decembrie 2006  
Teodosiu 2001 - Teodosiu, Anatolie, Din universul ascuns al operei de artă, Bucureşti, Editura 
ALLFA, 2001  
 

Bulletin XXI 1986/87 - ***, Vade-mecum pour la protection et l’entretien du patrimoine artistique, 
Bruxelles, Institut Royal du Patrimoine Artistique, 1986/87 
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SECȚIUNEA  

RESTAURARE LEMN 

 

Responsabil atelier: 
dr. Valeriu Ioan Olaru54 - cercetător științific,  

expert restaurator lemn și lemn policrom, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare lemn. 
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Roată pentru făcut țevi (pentru războiul de țesut), nr. inv. 06345 AL, proveniență localitatea 
Petrești, comuna Bărbătești, județul Gorj, a doua jumătate a secolului XX, atribuită 

meșterului Buică Nicolae, dimensiuni L=115 cm, l=64 cm, h=110 cm 
 

 

 
Ansamblu, înainte de restaurare 

 

Descrierea stării de conservare:  
Suportul este din lemn sub formă de cutie compartimentată fixată pe patru picioare. Pe cutie 

sunt fixate o roată cu manivelă și un cadru cu ax metalic și șurub de strângere din lemn pentru 
încărcarea țevilor necesare operației de țesut. Cadrul cu ax metalic se deplasează pe orizontala 
suportului cu ajutorul unui șurub de lemn care se manevrează manual.  

 

Piesa prezintă următoarele degradări: 
 toate materialele sunt îmbătrânite și foarte murdare datorită utilizării intense în contact cu  

materiale grase;  
 lipsuri de material: două picioare au fost înlocuite cu două bucăți de lemn tăiate din crengi de 

copac; 
 lipsa de material se constată și pe peretele despărțitor al cutiei, la șurubul de strângere a curelei 

de transmisie și la mânerul manivelei;  
 piesa are uzură funcțională accentuată, vizibilă în special la părțile mobile; 
 intervenții neadecvate: suporții de fixare ai roții motrice sunt legați cu sârmă; 
 degradări biologice: atac de insecte xilofage; 
 dislocarea elementelor componente la: obezile roții, jugul de strângere a dispozitivului pentru 

încărcat țevi, îmbinările cutiei și cepurile de fixare a picioarelor. 

   

Lipsă material lemnos Atac inactiv de insecte xilofage 
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Investigații biologice55 
Buletin de analiză, Nr. 28/2017   

Determinări solicitate: identificarea esenţelor și caracterizarea materialului lemnos, 
identificarea agenţilor de biodegradare. 

Analize efectuate: examinarea macroscopică; examinarea microscopică cu binocular și 
stereobinocular. 
 

 

Rezultate 
Roata de făcut țevi pentru țesut este confecţionată din două  esenţe lemnoase. 

 Jocul lemnului, cauzat de modificările de umiditate, a dus la apariţia unor microfisuri vizibile la 
nivelul inelelor anuale, în dreptul razelor mediene.  

Scheletul și roata sunt confecţionate din lemn de foioase, iar sertarul unde se așază ghemul este 
confecţionat din lemn de răşinoase. 

Pentru identificarea esenţei s-a recurs la prelevări de probe  din corpul piesei, din mai multe 
zone unde prezenta margini fragilizate. 

 

 
Prelevare de probe 

După fierberea probelor s-au putut efectua secţiuni tranversale şi longitudinale pentru 
preparatele microscopice. 

După analiza caracterelor macroscopice s-a constatat că piesa este confecționată din două 
esențe lemnoase - fag (Fagus silvatica) şi lemn de brad (Abies alba), un lemn mai dur, de culoare 
roșiatică-fag, celălalt moale de culoare alb-gălbuie, brad. 

 

   
Secțiune transversală -

lemn de fag 
Secţiune transversală - lemn de brad 

 
 

                                            
55 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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Obiectul prezintă atac activ de insecte xilofage din specia Ptilinus pectinicornis. Se observă 
orificiile de zbor şi galeriile larvare caracteristice acestei specii. 
 

Concluzii: 
 Roata de tors este confecționată din lemn de fag (Fagus sylvatica) şi sertarul unde este postat 
ghemul este confecţionat din lemn de brad (Abies alba). 
 Necesită tratament insecticid cu Perxil 10, prin injectare. 

 

Descrierea operațiilor de restaurare:   
 componentele pieselor au fost demontate și tratate însecticid cu Perxil 10 prin injectare;  
 structura din lemn fragilizată a fost consolidată chimic prin injectare cu Paraloid B72 3-5% 

dizolvat în acetat de etil; 
 completările la structura din lemn s-au realizat cu lemn de aceeași esență și umiditate ca a 

piesei originale, iar picioarele lipsă au fost confecționate la strung, din lemn de fag. Fixarea lor 
în suportul piesei s-a realizat cu ajutorul cepurilor de lemn și cu clei; 

 curățirea și tratarea părților metalice s-au realizat cu lână de oțel, complexon 10% și 
peliculizare de protecție cu Paraloid B72, 7-8%, dizolvat în acetat de etil; 

 curățirea structurii din lemn s-a făcut în mai multe etape, în urma testelor realizate cu 
combinații de solvenți, în funcție de murdărie și aderența acesteia la suport: soluție pe bază de 
apă 72%, alcool etilic 25%, detergent neionic C2000 2% și amoniac 1%;  

 îndepărtarea depozitelor de grăsime (uleiuri îmbătrânite etc.) s-a realizat chimic și mecanic cu o 
soluție de petrol 50% și diluant 50% folosind spatule, bisturie și tampoane de vată;  

 reasamblarea componentelor piesei s-a făcut cu clei cald 25-30%;  
 protecția finală s-a realizat cu ceară de albine dizolvată în white-spirit, prin pensularea soluției 

calde pe întreaga suprafață;  
 confecționarea și montarea curelei de transmisie s-a făcut din sfoară de cânepă răsucită și 

împletită manual. 
 

 Recomandări privind modul de păstrare și expunere: 
Depozitarea de lungă durată trebuie făcută în poziție orizontală, într-un microclimat controlat și 

stabil cu temperatura cuprinsă între 17-20°C si UR între 45-55%, iar expunerea într-un mediu cu 
microclimat controlat, fără expunere directă la lumină solară. 

Bibliografie:  

Izvoare 
Colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu 
 

Surse legislative 
Normele 2003 - Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea  
nr. 1546 din 18 decembrie 2003, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
Legea nr. 182/2000 - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
 

Studii, articole, lucrări de sinteză 
Bucșa 1981 - Bucșa, Corneliu, Metode de conservare și restaurare a lemnului etnografic în Studii 
și comunicări de etnografie, vol. III, Sibiu, 1981 
Irimie, Necula 1983 - Irimie, Cornel, Necula, Marcela, Arta țărănească a lemnului, București, 
Editura Meridiane, 1983 
Stoica 1973 - Stoica, Georgeta, Interiorul locuinței țărănești, București, Editura Meridiane, 1973 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

    

Demontare elemente constitutive Curățire mecanică 
 

 
Tratament insecticide 

   
 

Confecționare  
picioare lipsă 

Picioare confecționate 
la strung 
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Consolidare structurală -  
picioare originale 

Chituire lacune 

 

 

 
Integrare cromatică picioare noi, etapa 1 

 

      

Completare compartimentare interioară Încleiere roată 
 

 
Integrare cromatică picioare, etapa 2 
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Curățire chimică 
 

 
Confecționare sfoară transmisie 

 
Fixare picioare confecționate 

 
Vernisare cu soluție de ceară de albine 
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Mașină de făcut țevi pentru războiul de țesut, după restaurare 
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SECȚIUNEA  

RESTAURARE LEMN POLICROM 

 

Responsabil atelier: 
dr. Valeriu Ioan Olaru56 - cercetător științific,  

expert restaurator lemn și lemn policrom, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare lemn policrom. 
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Stâlp de mormânt, nr. inv. L 1536, proveniență Tilișca, județul Sibiu, sfârșit de secol XVIII, 
atribuit meșterului Vasile Zugravu57, dimensiuni h=165 cm, diametru bază 14 cm 

 

 
Ansamblu, înainte de restaurare 

 

Descrierea stării de conservare:  
Stâlpul de mormânt este din lemn de stejar, cioplit și sculptat în opt muchii cu cruce mică de  

22 cm la partea superioară. Piesa a fost vopsită într-o etapă ulterioară.  
 

Degradări: 
 pierderi de material lemnos; 
 intervenții de reparare neadecvate; 
 crăpături longitudinale profunde cauzate de intemperii și jocul lemnului; 
 depuneri de murdărie aderentă; 
 fragilizarea materialelor; 
 pierderi semnificative ale stratului de culoare;  
 atac biologic.  

 
La baza stâlpului se evidențiază o zonă profundă de lemn putred. În această zonă s-a practicat o 

tăietură sub formă de cep, adâncă de cca 20 cm, în care s-a introdus o bucată de lemn în nut și feder 
fixate în cuie de lemn. 

La partea superioară, crucea este ruptă și reparată inadecvat cu cuie de metal. Gama coloristică 
cuprinde urme de culoare brun-roșu, negru, verde și alb. 

 
Intervenție la baza piesei 

                                            
57 Cf. fișei de evidență a piesei.  
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Cruce degradată 

 

Investigații chimice58  
Buletin de analiză, Nr. 618/2017 
Obiectul analizei: Stâlp de mormânt 
Număr inventar: 1536 L, Tilișca, Sibiu, Vasile Zugravu 
Determinări solicitate: test pentru lipide, caracterizare probe cu pigmenți 
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

de ardere, teste microchimice, teste de solubilizare. 
 

 

 

 

 

        

 

 
 

Observații, concluzii ale investigațiilor. Consideraţii generale 

 

 

 

  

 

Locurile exacte de prelevare au fost consemnate și documentate prin fotografii digitale 

 

 

                                            
58 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Testul pentru materiale grase, lipide (grăsimi, uleiuri, ceruri), cu NH3, 25%/H2O2, 30%, 
amestec 1:1 produce o spumă, nu foarte stabilă. Testul a fost realizat pe probă cu pigment. 
Materialele grase (ulei, ceară etc.) conțin acizi grași, care sunt transformați de amoniac în săruri 
(saponificare). La fel ca săpunurile sau detergenții (cu structură similară) au proprietăți surfactante. 
Apa oxigenată eliberează oxigen molecular prin descompunere, ceea ce produce o spumă. În urma 
testului de ardere probele se brunifică (în jur de 190º), ceea ce atestă prezența uleiurilor. 
 

 

 

 

 

                                        
 

Liant proteic (clei) prezent. Cleiul se umflă în apă rece și se dizolvă la cald 
 

Proba cu pigment verde are comportament microchimic asemănător cu pigmentul verde de 
crom, cu conținut de albastru de Prusia-Fe4[Fe(CN)6]3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza microchimică a pigmentului verde 
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Culoarea pigmentului se modifică în HCl de la verde la albastru. Se observă prezența unor 
particule de pigment galben. Proba cu pigment verde a fost tratată cu NH3, 25%. Amoniacul dizolvă 
uleiul, grăsimile și proteinele prezente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificarea ionului de Fe3+ în probele analizate, prin formarea colorației albastre dată de 

hexacianoferatul II de fier III (albastru de Prusia) - aspect microscopic 
 

 

Semnalăm prezența oxizilor de fier în soluție și pe probe. 

 

 

 

 

 

 
 

Aspect microscopic al probei 
 
 

Investigații biologice59  
Buletin de analiză, Nr. 26/2017 
Denumire piesă: Stâlp de mormânt 
Număr inventar: 1536 L, Tilișca, Sibiu, Vasile Zugravu 
Determinări solicitate: identificarea esenţelor, caracterizarea materialului lemnos; 

identificarea agenţilor de biodegradare. 
 

Analize efectuate: 
- examinarea macroscopică; 
- examinarea microscopică cu binocular, stereobinocular. 

                                            
59 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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Rezultate 
Stâlpul de mormânt este confecţionat dintr-o esenţă lemnoasă dură. Jocul lemnului, cauzat de 

modificările de umiditate, a dus la apariţia unor fisuri la nivelul inelelor anuale, în dreptul razelor 
mediene vizibile. În zona de contact cu pământul a suferit atacuri fungice succesive sub formă de 
putregai brun - prismatic din cauza umidității crescute. 

Pentru identificarea esenţei s-a recurs la prelevări de probe din corpul stâlpului, unde prezenta 
margini fragilizate. 

 
Prelevare de probe 

După fierberea probelor s-au putut efectua secţiuni tranversale şi longitudinale pentru 
preparatele microscopice. După analiza caracterelor macroscopice s-a putut determina că este un  
lemn dur, de culoare brun-gălbui, cu structură complexă, neuniformă.  
 Din analiza probelor a reieşit că este lemn de stejar (Quercus robur), deoarece în secţiunile 
transversale se observă vase cu deschideri diferite. Cele din lemnul timpuriu au deschideri mai mari 
decât cele din lemnul târziu. Fibrele au pereţii groşi, libriforme. Se observă parenchimul lemnos 
apotraheal reticular. 
 

 
Imagine microscopică 

Secţiune transversală - lemn de stejar 
 

Concluzie: 
 Stâlpul este confecționat din lemn de stejar (Quercus robur). 
 

Descrierea operațiilor de restaurare:  
 

 consolidarea profilactică a straturilor de culoare fragilizate cu clei de pește cald 5-6%, aplicat 
cu pensula, prin intermediul foiței japoneze; 

 curățirea mecanică prin pensulare și aspirare a impurităților, cu aspirator; 
 demontarea elementelor metalice și de lemn improvizate cu ajutorul uneltelor specifice de 

laborator (clești, bisturie, pensete);  
 completarea structurii din lemn cu lemn de aceeași esență și umiditate, așezat în direcția 

naturală a fibrelor; 
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 consolidarea chimică a părților din lemn fragilizate prin impregnare cu Paraloid B72 3-5%, 
dizolvat în acetat de etil;  

 consolidarea structurală a straturilor de culoare cu ajutorul Melinexului și spatulei electrice la 
cca 70°C; 

 înlăturarea foiței japoneze cu tampoane de vată umezite în apă la temperatura camerei;  
 curățirea chimică a suprafețelor pictate și nepictate cu combinații de solvenți în urma testelor de 

curățire (apă 74%, alcool etilic 24%, detergent neionic C2000 1% și amoniac picături) cu 
ajutorul  tampoanelor mici de vată;  

 protecția stratului de culoare și a lemnului nepictat s-a realizat cu verni pe bază de rășină 
dammar 10% dizolvată în terebentină. S-a realizat și protecția suplimentară cu ceară de albine 
25% dizolvată în white-spirit pe întreaga suprafață. 
 

 

Recomandări privind modul de păstrare: 
Depozitarea se va realiza în poziție verticală, într-un mediu cu microclimat controlat cu 

temperatură constantă, cuprinsă între 17-20°C și UR între 45-55%. Expunerea se va face într-un 
spațiu cu microclimat controlat, fără expunere directă la lumină solară. 

 
 

Bibliografie:  
 

Izvoare 
Colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu 
 

Surse legislative 
Normele 2003 - Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea  

nr. 1546 din 18 decembrie 2003, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

Legea nr. 182/2000 - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 

Studii, articole, lucrări de sinteză  
Bucșa 1981 - Bucșa, Corneliu, Metode de conservare și restaurare a lemnului etnografic, vol. III, 
Sibiu, 1981 
Petrescu 1971 - Petrescu, Paul, Motive decorative celebre, București, Editura Meridiane, 1971 
Săndulescu-Verna 2000 - Săndulescu - Verna, C., Materiale și tehnica picturii, Timișoara, Editura 
Meridiane, 2000 
Unger, Schniewind, Unger 2001 - Unger, A., Schniewind, A. P., Unger, W., Conservation of wood 
artifacts, Berlin, Springer, 2001 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

     
Consolidare profilactică și structurală a stratului pictural 

 
Demontare adaos istoric 

 
Consolidare chimică lemn fragilizat 

 

 

   
 

Completare lacune structură Completare lacune cruce superioară 
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Scoaterea foiței japoneze 
 
 

   
 

Curățire chimică 
 

   
 

 

Vernisare cu rășină dammar Protecție cu ceară de albine                                        

 
 

 
 

Lustruire cu pensula 
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Stâlp de mormânt, după restaurare 
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SECȚIUNEA 

RESTAURARE TEXTILE 

 

Responsabili atelier: 
Vasilica Izdrailă60 – expert restaurare textile C.N.M. ASTRA, Sibiu 

Iulia Teodorescu61 – expert conservare – restaurare textile C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Codruța Muntean – restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 

Cornelia Kertesz – expert restaurare – conservare / restaurare textile C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 
 

Pentru ilustrarea corespunzătoare a stării de conservare şi a 
intervenţiilor efectuate pe fiecare din piesele restaurate s-au 
efectuat fotografii digitale pe parcursul etapelor de lucru pentru 
întocmirea documentaţiei de restaurare, care a constat în fişa de 
restaurare a pieselor și în buletinele de analiză chimice şi 
biologice. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare textile. 
61 Revizuire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare textile. 
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Cămaşă de mire, nr. inv. 10808 P, provenienţă Miroslava, Iaşi,  
ultimul sfert al secolului al XIX-lea - primul sfert al secolului al XX-lea,  

dimensiuni 122x126 cm 
 

   
Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 

 

   
Aspecte, înainte de restaurare 
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Aspecte, înainte de restaurare 

   

   
Aspecte, înainte de restaurare 
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Descrierea stării de conservare:  
 depuneri superficiale aderente și ancrasate pe toată suprafaţa obiectului; 
 degradări provenite din uzură funcţională, fragilizarea excesivă a materialului, lacune din 

purtare îndelungată;  
 pete de natură diferită în culoare maronie, foarte vizibile, care au penetrat ţesătura;  
 rupturi de mici dimensiuni, unele cu pierdere de material sunt prezente mai mult pe faţa 

obiectului şi la mâneci; sfâșieturi;  
 tocirea şi rărirea ţesăturii pe spate, glisarea bătăturii pe urzeală;  
 dantela croşetată de la poale (spate) este desprinsă din cusătură pe aprox. 15 cm şi lipsesc  

cca. 2 cm; 
 dantela de la cheiţă (mânecă) este desprinsă de la cusătura de îmbinare cu ţesătura pe  

cca. 7 cm;  
 plieri, şifonări, cutări. 
 

Investigații biologice62 
Buletin de analiză, Nr. 33/2017     
Denumire piesă: Cămaşă de mire 
Nr.inventar: 10808  
Cod colecție: P 
Autor: necunoscut 
Determinări solicitate: identificarea fibrelor textile, caracterizarea materialului; identificarea 

agenţilor de biodegradare. 
 

Analize efectuate: 
- examinarea macroscopică; 
- examinarea microscopică cu binocular, stereobinocular. 
 
 

Rezultate 
Cămaşa este confecționată din fir natural. S-au prelevat probe din urzeală şi din băteală.  

În urma analizelor s-au identificat fibre de in - urzeală şi băteală.   
 

   
Urzeală şi băteală - fibră de in - 

imagine stereobinocular 
Dantelă din bumbac 

 

Decorul este realizat cu alesătură din fir de bumbac. Prezintă dantelă confecţionată din fir de 
bumbac. Prezintă urme de atac de rozătoare. 

 

 
Degradări biologice - atac de rozătoare 

                                            
62 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Concluzii: 
Cămaşa este confecţionată din fibre de in cu alesătură de bumbac. Este decorată cu dantelă din 

bumbac. Prezintă urme de atac de rozătoare.  
 

 

Descrierea operațiilor de restaurare  
(curăţire umedă, uscare controlată, consolidare pe suport adăugat, coasere): 
 

 curăţire umedă în soluţie de apă cu detergent 3‰63 în bazin; 
 uscare cotrolată pe suprafață plană, reducerea cutelor, redarea aspectului ţesăturii în stare 

umedă - aliniere pe direcţia urzelii şi bătăturii; 
 procurarea aţei, a unui material ţesut compatibil şi asemănător ca textură şi culoare pentru 

completări – voal de mătase;  
 croirea materialului pregătit pentru completări – consolidări pe dimensiunile degradărilor; 
 finisarea bucăţilor croite prin festonare manuală; 
 fixarea provizorie cu ace entomologice, a materialului pentru consolidare; 
 consolidarea ariei lacunare, folosind suportul adăugat, prin coasere „punct bizantin”; 
 consolidarea dantelei în sandwich de mătase;  
 fixarea definitivă a materialului adăugat pe verso, prin coasere lejeră pe contur; 
 coaserea dantelei croşetate de la poale şi de la cheiţă, respectând tehnica locală.  
 

 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 
 

     

Bazin - curăţiri umede         Detergent cu pH bazic             Suport plasă (tiul) pentru manipulare 

   

Imersie totală a piesei textile în apă nedură cu detergent 3‰, 
temp. 20°C 

Clătiri successive  
cu apă calduță 

 

                                            
63 Detergent lichid AMWAY testat în soluţie – pH 8,7 – Buletin de analiză elaborat de chimist Márta Guttmann; Crețu, Lupu 2014. 
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Uscare cotrolată, redarea aspectului ţesăturii în stare umedă - aliniere pe direcţia urzelii şi bătăturii 

   

Reducerea cutelor prin presare selectivă Presare selectivă cu sticlă pe îmbinare 
             

   

Uscare, după tamponare cu material absorbant Ventilarea aerului cu flux de aer controlat 
 

 

Masa de lucru 
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Alegere material şi fir pentru completări (mătase de culoare bej, fir borangic) 

   

Material fixat pe suport de 
polistiren 

Fixare provizorie pe suport a 
materialului de consolidat și a 

materialului original cu ace 
entomologice, pe suport 

 

   

Coasere cu fir de mătase naturală şi ac curb Tehnica de consolidare pe suport 
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Lupă mobilă cu picior şi lumină Coasere sub lupă Consolidare dantelă în 
sandwich de mătase 

   

Detaliu consolidare spate Detaliu consolidare faţă 
    

 

Indicare zone cu rupturi, pe faţă, unde s-a intervenit prin restaurare – consolidare, coasere 
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Indicare zone de intervenţie pe spate 
 

   

Etalare pe manechin, față-verso 
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Cămaşă bărbătească, nr. inv. 10408 P, 
provenienţă Feleacu, Cluj,  secol XIX,  dimensiuni 67x84 cm 

 

   
Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 

 

     
Aspecte, înainte de restaurare 

 

Descrierea stării de conservare:  
 sunt prezente pete de natură biologică, de culoare mai închisă, care au penetrat ţesătura în zona 

de subraţ;  
 rupturile au şi pierdere importantă de material şi sunt amplasate una pe faţă şi celelalte pe 

spatele cămășii; 
 lacunele de mari dimensiuni au fost provocate de rozătoare.  

Investigații biologice64 
Buletin de analiză, Nr. 30/2017     
Denumire piesă: Cămaşă bărbătească  
Nr. inventar: 10408  
Cod colecție: P 
Autor: necunoscut 

                                            
64 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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Determinări solicitate: identificarea fibrelor textile, caracterizarea materialului; identificarea 
agenţilor de biodegradare. 

 

Analize efectuate: 
- examinarea macroscopică; 
- examinarea microscopică cu binocular, stereobinocular. 
 

 

Rezultate 
Cămaşa este confecționată din pậnză de casă și din fir natural. S-au prelevat probe din urzeală 

şi din băteală. În urma analizelor s-au identificat fibre de bumbac - urzeală şi băteală. 
 

 
Urzeală şi băteală - fibră de bumbac 

Imagine stereobinocular 
 

 Bumbacul este o fibră vegetală ce provine din fructele (capsulele) plantei de bumbac. Sunt fibre 
celulozice cu un conţinut de 96,13% celuloză, pe lângă care se află substanţe pectice  
1,92 %, substanţe proteice 0,87%, ceruri şi grăsimi 0,63%, şi conţinut mineral 0,45%. Bumbacul cu 
fibră groasă are un luciu mat, iar cel cu fibră fină este mai lucios. 
 Decorul este realizat cu broderie. S-au prelevat probe din broderie. Din analiza probelor a 
reieşit că este mătase.  

 

   
Broderie cu fir de mătase 

 Prezintă dantelă confecţionată din fir de bumbac.  
Prezintă urme de atac de rozătoare.  
 

   
Atac de rozătoare 

 

Concluzii: 
 Cămaşa este confecţionată din fibre de bumbac. Este decorată cu broderie cu fir de mătase şi 
dantelă din bumbac. Prezintă urme de atac de rozătoare.  
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Descrierea operațiilor de restaurare:  
 consolidarea pe suport a lacunelor, cu material compatibil şi coasere folosind punctul restauratorului- 

o variantă adaptată de „punct bizantin”; 
 alegerea unui fir şi a unui suport textil corespunzător ca fineţe şi culoare; fire de bumbac și material 

țesut din bumbac;  
 pregătirea suportului – croire, festonare, fixare provizorie; 
 fixare finală prin coasere în „x”  pe contur a materialului de dublură; 
 coaserea manuală în tehnica „broderie bizantină” prin distribuire uniformă, până la securizarea ariei 

lacunare din obiect. 
 

 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

     
Material vechi  
ţesut manual 

Fir de bumbac nealbit, 
subţire 

Polistiren ca suport pentru 
fixare în ace 

 

   

Pregătire suport ţesătură Festonare bucată material, croită pentru consolidare 
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Fixare provizorie în ace entomologice Aşezare fire flotante desprinse din margini 
  

   

Coasere în tehnica „punctul restauratorului” Exemplificare – distribuire, echidistanţă 
              

   

Detaliu ruptură cu material suport provizoriu Detaliu ruptură la final 
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Ruptură consolidată lângă guler Consolidare margine manşetă 
 

 

Suport ataşat pe verso 

    

Ruptură consolidată - detaliu faţă 

   

Indicare zone de intervenţie restaurare – faţă 
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Indicare zone restaurare – spatele obiectului 
 

   

Etalare pe manechin, față-verso 
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Fotă, nr. inv. 347P – 2489, 
provenienţă Bicazu Ardelean, Piatra Neamţ, ultimul sfert al secolului al XIX-lea,   

dimensiuni 140x86 cm 
 

 

 
Ansamblu față - înainte de restaurare 

 

 
Ansamblu verso - înainte de restaurare 
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Detalii înainte de restaurare – intervenții istorice 
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Detalii înainte de restaurare – intervenții istorice care degradează obiectul prin deformarea țesăturii 
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Descrierea stării de conservare:  
 piesa are degradări importante, provenite din uzură funcţională şi factori conjuncturali (posibil 

atac de rozătoare);  
 alterarea imaginii generale datorată pierderilor insulare de urzeală şi/sau bătătură; 
 rupturile de mici sau mari dimensiuni, unele cu pierdere de material, sunt prezente  pe toată 

suprafaţa ţesăturii; 
 tocirea şi rărirea ţesăturii cu mici pierderi de material, dezorganizarea structurii ţesute;  
 intervenții istorice: cusături grosiere (reparaţii necorespunzătoare tehnic), care au încercat să 

reconstituie structura ţesăturii, completând cu fir negru şi bleumarin, pierderile de material; 
 deformarea decorului prin coasere neadecvată (reparaţii grosolane care tensionează).  

Investigații biologice65 
Buletin de analiză, Nr. 34/2017 
Denumire piesă: Fotă   
Nr. inventar: 347 – 2489 
Cod colecție: P 
Autor: necunoscut 
Determinări solicitate: identificarea fibrelor textile, caracterizarea materialului; identificarea 

agenţilor de biodegradare. 
 

Analize efectuate: 
- examinarea macroscopică; examinarea microscopică cu binocular, stereobinocular. 
 

Rezultate 
Fota este confecționată din fir natural. S-au prelevat probe din urzeală şi din băteală. În urma 

analizelor s-au identificat fibre de lână în urzeală și fibre de lână şi bumbac în băteală. Piesa 
prezintă urme de atac de rozătoare.   

 

   
Urzeală şi băteală - fibră de bumbac și lână - imagine stereobinocular 

 

 
Degradări biologice - atac de rozătoare 

 

                                            
65 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Concluzii: 
Fota este confecţionată din fibre de lână şi bumbac. Prezintă urme de atac de rozătoare. 
 

Descrierea operațiilor de restaurare:  
 păstrarea cusăturilor istorice de stopare şi refacere a ţesăturii, acolo unde nu se tensionează 

structura ţesută, pentru că fac parte din istoria obiectului; 
 desfacerea parțială a cusăturilor neadecvate, care deformează structura ţesută; 
 procurarea unui material ţesut, compatibil şi asemănător cu textura originalului, pentru 

completări; 
 vopsirea materialului procurat la culoarea şi nuanţa culorii dominante a fotei, pentru o integrare 

cromatică corespunzătoare, discret vizibilă; 
 

Etapa I – vopsire la mostră prin metoda tricromiei (triunghiul culorilor – Ostwald)66 
Descrierea metodei de vopsire: 

- se aleg trei coloranţi, în cazul de faţă negru, gri şi maro67 
- se cântăresc mostrele – mostra ţesătură lână de 4,6 g 
- se alege o intensitate a culorii de 5% (3 părţi negru, 1,5 gri, 0,5 maro) 
- se raportează materialul la soluţia totală de apă (1:25) 

4,6gx25ml. /g = 115 ml. soluţie totală de vopsire 
negru 4.6x3=13,8 
gri 4,6x1,5=6,9 
maro 4,6x0,5=2,3 
13,8+6,9+2,3=23 ml. soluţie culoare 
115-23=92 ml. apă 

- se dizolvă 1g colorant în 100 ml. apă caldă - 60°C (se agită soluţia) 
- se calculează volumul de soluţie pentru cele trei culori, se măsoară cu 

pipeta şi se amestecă (reţeta propusă este 2,5 negru, 2 gri, 0,5 maro) 
Reţeta 1, metodă de vopsire preluată de la producător: 
4,6x2,5=11,5 ml. negru 
4,6x2=9,2 ml. gri 
4,6x0,5= 2,3 ml. maro 

- se aduce soluţia la 80°C, se imersează mostra care a fost umectată în 
prealabil şi se menţine regimul de lucru timp de 30 min. agitând continuu; 

- se prepară soluţia de fixare 1℅ acid acetic glacial (495 ml. apă caldă + 
5 ml. acid acetic); 

- se scoate mostra din baia de vopsire, se introduce în flota de fixare timp 
de 15 min.; 

- se continuă spălarea mostrei cu apă din ce în ce mai rece, până când apa 
rămâne curată; 

- se pune mostra la uscare, după care se apreciază conformitatea culorii; 
- dacă nu s-a obţinut nuanţa dorită, se reia vopsirea cu alte proporţii, având 

ca reper rezultatul de la prima vopsire; 
- vopsirea materialului necesar pentru restaurare, folosind reţeta potrivită. 

 
 
                                            
66 Prof. ing. M. Grindea, dr. ing. Tania Forst, ing. Ana Hanganu 1983, pp.124-127. 
67 Cei trei coloranţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- coloranţii să aibă aceeaşi valoare tinctorială; 
- nici unul din coloranţi să nu prezinte postepuizare; 
- coloranţii să se comporte la fel faţă de substanţele chimice auxiliare folosite la vopsire; 
- culoarea fiecărui colorant să aibă maximum de puritate şi strălucire; 
- vopsirile efectuate cu fiecare colorant în parte să prezinte aceeași rezistenţă; 
- rezistenţa vopsirii efectuate cu amestecul celor trei coloranţi, să nu fie inferioară rezistenţei vopsirilor individuale; 
- în lumina de seară să nu se producă modificarea culorii vopsirilor. 
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 croirea materialului pregătit pentru completări – consolidări, pe dimensiunile degradărilor; 
 alegerea aţei pentru finisare – consolidare: fire subțiri de lână;  
 finisarea bucăţilor croite prin festonare manuală; 
 fixarea provizorie cu ace entomologice a materialului de consolidat;  
 fixarea definitivă a materialului adăugat pe spate, prin coasere lejeră pe contur, în tehnica „x”;  
 consolidarea ariilor lacunare din ţesătura fotei, prin coasere manuală în „punct bizantin”. 
 

 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

   
Desfacerea cusăturii neadecvate Păstrarea parţială a cusăturilor care  

nu tensionează 
 
 

Vopsirea 
 

 
 

Elaborarea unei reţete, calcule, proporţii pentru vopsire prin tricromie – metodă adaptată culorii pe 
care vrem să o reproducem (negru tern)68 

 
 

 

                                            
68 Coloranţii au fost procuraţi de la firma DETERCOLOR (Italia) prin reprezentanţa ARCO NAGY SRL, Sibiu, Şura Mică. 
GRIGIO WOFALAN  GL 167% 
BRUNO WOFALAN BL 
NERO CETALAN SR 
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Pregătirea materialelor şi ustensilelor de lucru (coloranţi acizi specifici fibrelor proteice – 
negru, gri, maro, acid acetic glacial, cântar electronic, cilindri gradaţi, pahare Berzelius, pipete, 
recipienţi vopsire, plită electrică). 

 

   
 

Măsurare lichid (apă caldă 
60°C) 

Pregătirea flotei pentru dizolvare 
separată a coloranţilor 

 

 

   
 

Cântărire mostre material – 
astar de lână 

Imersare material în  
apă caldă 

 

 

   
Cântărire colorant 

pudră   - 1g 
Dizolvare coloranţi 
în apă prin agitare 
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Măsurare soluţie coloranţi Formarea soluţiei de vopsire – proporţii diferite, cf. reţetar 

    

   
Punerea soluţiei în recipientul 
de vopsire, aducerea flotei la  

temp. de 80° 

Imersarea mostrei (ţesătura udă), 
vopsire timp de 30 min. la  

temp. de 80° 
 

 
Scoaterea materialului vopsit în baia de fixare (apă caldă cu 1℅ acid acetic glacial)  

şi menţinerea fixării timp de 15 min. 
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Clătiri succesive în flote tot mai reci până 
ce rămâne apa limpede 

Reluarea vopsirii pe o cantitate de material 
necesară restaurării, pe reţeta care se                                                                                 

potriveşte 
 

 
Elaborare reţetar şi ataşare mostre – s-a ales reţeta nr. 6 
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Fixarea provizorie a materialului croit,  

pe spate 
Aşezarea firelor destrămate şi fixarea 

provizorie 
 

   
Coasere cu fire de lână vopsite, 

extrase din ţesătura vopsită anterior 
Securizarea rupturii pe suport prin  

punct de coasere „bizantin” 
 

   
Consolidare pe suport (verso) Detaliu consolidare faţă 
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Indicare zone unde s-a intervenit cu restaurare 

 

 
Etalare pe podium acoperit cu pânză neacidă 
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Ansamblu față-verso, după restaurare 

 

 

Recomandări privind modul de păstrare69:  
 

Pentru cele trei piese luate în studiu se recomandă verificarea permanentă a parametrilor de 
microclimat în spaţiile de depozitare şi expunere. Valorile umidităţii relative UR: ≈ 55 % cu 
fluctuaţii mici. Se vor evita valorile mai mari de 60% şi mai mici de 20% care accelerează 
degradarea chimică şi biologică (mucegaiuri, desicaţie etc.) Temperatura acceptată este de până la 
18-22˚C. Se vor evita fluctuaţiile mari pe perioade scurte. Iluminarea trebuie să fie indirectă, fără a 
se depăşi valoarea de 50 lucşi.  

Pentru Cămaşa de mire, nr. inv. 10808 P și pentru Cămaşa bărbătească, nr. inv. 10408 P  

depozitarea se poate face prin suspendare, pe un umeraş adaptat pieselor. Se poate folosi un umeraş 
obişnuit, la care se măreşte suprafaţa de susţinere prin învelire într-un material neutru acoperit cu 
husă de pânză sau în poziție plană. 

Pentru Fotă, nr.inv. 347 P – 2489 se recomandă depozitarea plată  – orizontală (ideală pentru 
textile) sau rularea pe un suport cilindric, suspendat la capete. Suportul va avea un diametru de cel 
puţin 10 cm şi va fi confecționat dintr-un material neutru (exemplu: poliester). Textila se va rula  
odată cu un material de bumbac neacid şi se va proteja cu o husă. 

                                            
69 Normele de conservare și restaurare 2003. 
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Textile Conservation, Oxford, Butterworth – Heinemann, 1998 
 
CCI Notes 1992 - ***, CCI Notes, Care of Rawhide and Semi-Tanned Leather, Canadian 
Conservation Institute (CCI) Notes 8/4, 1992 
http://canada.pch.gc.ca/eng/1454704828075 
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SECȚIUNEA  

RESTAURARE PIELE-BLANĂ 

 
Responsabili atelier: 

Florența Moga70 – expert restaurare – conservare / restaurare piele, blană, textile,  
C.N.M. ASTRA, Sibiu 

Ana Maria Nicolae71 – restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                            
70 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare piele-blană. 
71 Revizuire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare piele-blană. 
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Pieptar brodat, nr. inv. 12452 P, proveniență Sibiu 
datat 1928, autor Maria Gogâță 
dimensiuni L=36 cm, l=41 cm 

 

 
 

 
Ansamblu față-verso, înainte de restaurare 
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Descrierea stării de conservare:  
 piele deshidratată; 
 depuneri de murdărie, grăsimi, pete de rugină pe piele; 
 lipsesc patru nasturi; 
 desprinderi ale broderiei; 
 atac biologic stopat;  
 pierderi de fire textile; 
 pojița de pe margini (guler, buzunare, mâneci, poale) este roasă și prezintă lacune; 
 pe interior, capsele metalice prezintă produși de coroziune. 

 

Analize vizuale: 
- observații de detaliu cu lupa; 
- teste de ardere pentru stabilirea naturii firelor textile; 
- semnalăm prezența materialului gras depus pe suprafața pielii. 
 

Investigații chimice72: 
Determinări solicitate: caracterizare obiect  
Analize efectuate: examinări macroscopice, imagini stocate digital 
Pieptarul prezintă motive bogate, fiind ornamentat cu fir negru. Pe suprafața obiectului sunt 

aplicate fâșii decorative din piele neagră, posibil colorate cu substanțe organice de sinteză (vopsele 
specifice pentru piele). 

 

Investigații biologice73: caracterizarea materialului organic, identificarea tipului de piele și 
blană, tipului de fibre folosite pentru broderie.  

Probele de dimensiuni mici au fost examinate microscopic și supuse unor teste specifice, 
rezultând piele și blană de oaie, fibre de mătase și de bumbac. 

 

   
Imagine stereobinocular - fibre de mătase şi de bumbac 

 
Fir de bumbac - imagine stereobinocular 

                                            
72 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
73 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Descrierea operațiilor de restaurare:  
 Curăţirea mecanică folosind perii moi şi aspirarea cu miniaspiratorul, protejând obiectul cu o 

husă de tifon în timpul aspirării; 
 Curăţirea chimică a exteriorului cu neofalină (benzină uşoară), solvent cu care se îndepărtează 

urmele grase şi murdăria superficială; 
 Uscarea controlată; 
 Curăţirea interiorului (blana) cu un amestec de solvent şi rumeguş, care angrenează murdăria; 
 După uscare, a urmat îndepărtarea rumeguşului prin batere uşoară cu nuiaua şi prin intermediul 

aspiratorului; 
 Îndepărtarea produşilor de coroziune de pe suprafaţele metalice prin intermediul unui creion cu 

fibră de sticlă; 
 Protecţia suprafeţelor metalice cu Paraloid, prin pensulare uşoară; 
 Reintegrarea broderiei folosind tehnica şi orificiile originale; 
 Confecţionarea şi completarea nasturilor lipsă; 
 Hidratarea pielii vopsite. 

 
 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

 

 
 

Detalii din timpul curăţirii mecanice 
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Detalii din timpul curăţirii chimice 

   
Îndepărtarea rumeguşului cu nuiaua Îndepărtarea produșilor de coroziune 

 

         
 

Aplicarea stratului de protecţie  
pe zonele metalice 

Detaliu din timpul integrării broderiei 
 

        
 

Completarea nasturilor Aspect din timpul emolierii pielii vopsite 
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Ansamblu față-verso, după restaurare 
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Pieptar din piele, nr. inv. 12320-P, proveniență Sălciua, județul Alba, 
datat 1919, autor Tima Olivia, 
dimensiuni L=38 cm;  l=43 cm 

 

 
 

 
Ansamblu față-verso, înainte de restaurare 
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Aspecte, înainte de restaurare 

Descrierea stării de conservare: 
 uzură funcțională; 
 depuneri de murdărie, mai accentuate pe broderie; în interior, pete de rugină;  
 rupturi cu pierderi importante de material; 
 pielea vopsită (pojiţa) de pe margini este îmbătrânită, fragilizată, decolorată, roasă, lipsește  

în proporție de 20-30% din suprafață; 
 pierderi ale firelor textile; 
 murdărie superficială și aderentă pe toată suprafaţa blănii. 
 

Analize vizuale: 
- observații de detaliu cu lupa; 
- teste de ardere pentru stabilirea naturii firelor textile; 
- semnalăm prezența materialului gras depus pe suprafața pielii. 
  

Investigații biologice74: 
 Suportul este confecționat din piele şi blană de oaie. Prezintă pe margini decoraţiuni cu meşină 
vopsită, cu uzură funcţională, deshidratată. Prezintă broderie cu fir de lână brodată manual.   

 

 
Pieptarul prezintă atac biologic inactiv de molii Tineolla sp. 

                                            
74 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 



156 
 

Investigații chimice75 
Buletin de analiză, Nr. 580/ 2016 
Obiectul analizei: Pieptar din piele 
Determinări solicitate: caracterizare piele  
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

microchimice, măsurători de pH. 
 

 

   
 

Pe anumite porțiuni se observă o îmbătrânire a pielii cu pierderea higroscopicității și a 
elasticității. Local, pielea este fragilizată și decolorată. Îmbătrânirea naturală a polimerilor prezenți 
în lanțurile polimerice din care este compusă pielea este datorată distrugerii sau depolimerizării 
acestor lanțuri. Factorii de mediu contribuie la degradarea pielii. Degradarea fotochimică asupra 
pielii se manifestă prin: slăbirea rezistenței suportului, friabilitate, modificări cromatice, ruperea 
fibrelor colagenice. 
 

pH=5 

   

   
Microfotografii digitale 

 
 

                                            
75 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Descrierea operațiilor de restaurare:   
 Curăţirea mecanică realizată cu ajutorul periilor moi şi prin intermediul aspiratorului, obiectul 

fiind protejat în prealabil de o husă din voal, care va împiedica aspirarea accidentală a 
fragmentelor desprinse de pe piesă; 

 Curăţirea chimică a exteriorului cu neofalină (benzină uşoară); 
 Curăţirea interiorului (blana) cu un amestec de solvent şi rumeguş; 
 Îndepărtarea rumeguşului prin batere uşoară cu nuiaua si prin aspirarea blănii; 
 Hidratarea pojiței cu un amestec emolient adaptat piesei, pregătit în baie de abur; 
 Consolidarea pojiţei cu tulle de culoare apropiată. 
 

 

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 

     
 

Aspecte din timpul curățirii mecanice   

                      
Aspect din timpul curățirii mecanice   

 

   
 

Aspecte din timpul curățirii cu solvent  
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Aspecte din timpul preparării emulsiei de hidratare 

   

   
Detalii din timpul operaţiei de emoliere 
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Aspecte din timpul restaurării 

   
 

   
Aspecte din timpul restaurării 
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Aspect din timpul consolidării pojiţei degradate cu tulle  
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Ansamblu față-verso, după restaurare 
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Pieptar femeiesc, nr. inv. 4618-P, secol XX, proveniență zona Banatului 
        dimensiuni L=40 cm; l=47 cm 

 

   
Ansamblu, înainte de restaurare 

 

 
Detaliu, înainte de restaurare 

 

Descrierea stării de conservare: 
 piesa prezintă uzură funcțională accentuată, degradări mecanice cu rupturi și lacune; 
 rupturi cu pierderi mari de material la broderie, blana de astrahan, pojiță;     
 pierderi de fire textile;  
 pielea este îmbătrânită, deshidratată, exfoliată;  
 blana din interior prezintă murdărie superficială şi atac biologic stopat care a afectat firele în 

proporţie foarte mare; 
 blana de astrahan de pe marginile pieptarului lipsește în proporție de 30-40% din suprafață; 
 scămoșarea, transformarea cromatică a firelor de lână vopsite; 
 broderia executată cu fir de lână colorată este distrusă în proporție de 20%, rămânând ca martor 

punctele de coasere. 
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DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ ÎNAINTE DE RESTAURARE 
 

   

   
Detalii înainte de restaurare: rupturi cu pierderi masive de material 

 

   

   
Detalii înainte de restaurare: deshidratarea, deformarea, îmbătrânirea pielii, lacune ale broderiei 
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Analize vizuale: 
- observații de detaliu cu lupa; 
- teste de ardere pentru stabilirea firelor textile; 
- semnalăm prezența materialului gras depus pe suprafața pielii. 

 

Investigații chimice76 
Buletin de analiză, Nr. 581/2016 
Obiectul analizei: Pieptar femeiesc 
Număr inventar: 4618-P 
Determinări solicitate: caracterizare piele  
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

microchimice, măsurători de pH. 
pH=5 

 

     

   
Aspecte microscopice ale probei cu piele vopsită 

 

   

   
Posibil vopsire cu coloranți organici de sinteză (vopsele specifice pentru piele) / 

Probă cu conținut de material gras 
 
 
 

                                            
76 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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Investigații biologice77 
Determinări solicitate:  

- identificarea tipului de blană, caracterizarea materialului; 
- identificarea agenților de biodegradare. 
 

Analize efectuate: examinarea microscopică cu binocular, stereobinocular. 
 

 

Rezultate 
Suportul este confecționat din piele şi blană de oaie. 
Prezintă atac biologic inactiv de molii Tineolla sp. 
 
 

     
Blană fragilizată  
de atac de molii 

Imagine stereobinocular - fibre de lână 

 

Blana este fragilizată și cu pierderi de material.  
Piesa prezintă blană de astrahan, pe margini, cu uzură funcţională. Prezintă broderie  

cu fir de lână.  
 

 

     
Detalii blană și broderie 

 
 

Descrierea operațiilor de restaurare:  
 Curăţirea mecanică a piesei cu ajutorul periilor moi şi prin intermediul aspiratorului, cu 

protejarea în prealabil a obiectului cu husă de voal; 
 Teste de migrare a culorilor pentru firele textile; 
 Curăţirea chimică cu solvent (neofalină) pentru îndepărtarea grăsimilor şi a murdăriei 

superficiale pe interiorul pieptarului; 
 Curăţirea mecanică locală, pe verso, a zonei fără broderie, cu o radieră de vinil fără sulfat; 
 Vopsirea firelor textile în vederea completării broderiei, cu anilină, sânziene, coji de nuc etc.; 
 Completarea lacunelor marginilor pieptarului cu blană de astrahan de aceeaşi culoare; 
 Completarea şi consolidarea broderiei cu firele de lână vopsite, respectând modelul și orificiile 

originale. 

 
 
 
 
                                            
77 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

   
 

Detalii din timpul curăţirii mecanice 
 

      

Curăţire mecanică locală Curăţire chimică 

    

Detalii în timpul completării cu blană de astrahan 
 

 
Detaliu în timpul consolidării broderiei 
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Ansamblu față-verso, după restaurare 
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Pieptar, nr.inv. 5776-P, proveniență Transilvania, județul Sibiu, 
datat 1868, semnat cu inițialele „S.D.”,  

dimensiuni L=44 cm; l=41,5 cm 
 

 

   
Ansamblu față-verso, înainte de restaurare 
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Descrierea stării de conservare: 
 depuneri de murdărie mai accentuată pe exteriorul pătat; 
 degradări mecanice cu pierderi de fire textile; pete diverse; 
 pojița este roasă, decolorată, dezlipită și prezintă lacune; 
 uzură funcțională la broderie (este roasă și prezintă pierderi de material); 
 blana din interior este foarte murdară. 
 

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ ÎNAINTE DE RESTAURARE 
 

    

     

   
Detalii degradări, înainte de restaurare: depuneri de murdărie, grăsimi, pete diverse, rupturi  

cu pierderi de fire textile și fâșii de piele din broderie 
 

Analize vizuale: 
- observații de detaliu cu lupa; 
- teste de ardere pentru stabilirea naturii firelor textile;  
- semnalăm prezența materialului gras depus pe suprafața pielii. 
 

 

 



170 
 

Investigații chimice78 
Observații, concluzii ale investigațiilor. Consideraţii generale 

 

Pe suprafața obiectului sunt aplicate fâșii decorative din piele, posibil colorate cu substanțe 
organice de sinteză (vopsele specifice pentru piele). În general, pielea prezintă elasticitate dobândită 
în urma unui proces de taninare. Taninurile sunt agenți de colorare și de prelucrare a pieilor. 
Taninurile se extrăgeau din scoarța de stejar, mesteacăn, salcie, brad, arin, ghindă și alte surse 
vegetale. Datorită structurii sale proteice, pielea are capacitatea de a reacționa cu substanțe organice 
și mordanți minerali. Coloranții naturali împreună cu sursele tanante și mordanții minerali au 
condus la obținerea pieilor colorate.  
 

 

Investigații biologice79 
Determinări solicitate: identificarea tipului de blană, caracterizarea materialului, identificarea 

agenților de biodegradare. 
Analize efectuate: examinarea microscopică cu binocular, stereobinocular. 
 

Rezultate  
Suportul este confecționat din piele şi blană de oaie.  
 

   
Piele şi blană de oaie 

Piesa prezintă pe margini decoraţiuni cu meşină vopsită, cu uzură funcțională, deshidratată. 

 
Decor cu meşină vopsită pe margini 

 

Prezintă broderie cu fir de lână, brodată manual.  

   
Broderie cu fir de lână Imagine stereobinocular - 

fibre de lână 
 

 

Pieptarul prezintă atac inactiv de molii Tineolla sp. 

                                            
78 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
79 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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Descrierea operațiilor de restaurare: 

 curățirea mecanică folosind aspirator şi perii moi;  
 teste de migrare a culorii pe aplicaţiile cu piele vopsită şi pe firele textile din broderie; 
 îndepărtarea murdăriei şi a grăsimilor de pe partea exterioară cu solvent organic; 
 curățirea blănii cu solvent organic și rumeguș;  
 consolidarea pojiței pe porțiunile desprinse;  
 completarea broderiei lipsă, în tehnica originală;  
 pierderile de material din zona ornamentelor din piele colorată s-au completat cu piele nouă, 

asemănătoare originalului și s-au fixat cu ață de mătase folosind orificiile originale;  
 hidratarea și emolierea pojiței colorate cu rețete adaptate necesității piesei, prepararea emulsiei 

efectuându-se în laborator. 
 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

      

Detaliu curăţire mecanică Test de migrare a culorilor 

        
 

Detaliu în timpul curăţirii chimice Curăţirea interiorului cu blană 
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Reintegrarea broderiei Aspect din timpul completării cu piele 

      
 

Aspecte din timpul completării cu piele 

   
Aspect din timpul completării cu piele Hidratarea pojiţei colorate 
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                                                      Ansamblu față-verso, după restaurare 
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Recomandări privind modul de păstrare: 
- T=16-18ºC şi U.R.=50-55%; 
- în poziţie de repaos;  
- iluminat de intensitate mică. 
 

Bibliografie: 
 

Izvoare 
Colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu 
 
 

Surse legislative 
Normele 2003 - Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea  

nr. 1546 din 18 decembrie 2003, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
Legea nr. 182/2000 - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
 
 

Studii, articole, lucrări de sinteză 
Creangă 2006 - Creangă, Doina-Maria, Conservarea, investigarea şi restaurarea bunurilor de 
patrimoniu pe suport din piele, Editura Universităţii Suceava, 2006  
Kite, Thomson  2006 - Kite, Marion, Thomson, Roy, Conservation of leather and related 
materials, 2006 
Reed 1982 - Reed, R., Vechi pergamente, piei crude şi prelucrate, în Probleme de patologie a 
cărţii. Culegere de material documentar, vol. 18, Bucureşti, 1982 
Reff 1966 - Reff, Rodica, Curs de restaurare a bunurilor de patrimoniu din piele, Bucureşti, 1966  
Stambolov 1969 - Stambolov, T., Manufacture, deterioration and preservation of leather:  
a literature survey of theoretical aspects and ancient techniques, in ICOM Preprints 2nd Triennial 
Meeting (Amsterdam), ICOM Comittee of Conservation, Paris, 1969 
Știrban 2002 - Ştirban, Sofia, Conservarea preventivă a obiectelor arheologice pe suport organic, 
Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2002 
 

CCI Notes 1992 - ***, CCI Notes, Care of Rawhide and Semi-Tanned Leather, Canadian 
Conservation Institute (CCI) Notes 8/4, 1992 
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SECȚIUNEA  

RESTAURARE CERAMICĂ 

 

Responsabili atelier: 
Sorin Fogarascher80 – expert restaurare – conservare / restaurare metal, ceramică,  

C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Marius Iuga81 – restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
80 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare ceramică. 
81 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare ceramică. 



176 
 

Cahlă, nr. inv. 4448-C, proveniență Bistrița-Năsăud 
dimensiuni L=24,5 cm; l=23 cm; ad=2 cm 

 
 

 

  
Ansamblu faţă, înainte de restaurare 

 
 

Descrierea stării de conservare:  
 uzură funcțională; 
 depuneri aderente de murdărie; 
 lipsă fragment;  
 smalț exfoliat, ciobituri, știrbituri și fisură;  
 depuneri aderente de produși de ardere și urme de pământ galben în caseta interioară. 
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Investigații chimice82 
Buletin de analiză, Nr. 604/2017 
Obiectul analizei: Cahlă 
Număr inventar: 4448-C 
Determinări solicitate: caracterizare obiect ceramic 
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

microchimice și de solubilizare. 
 

Observații, concluzii ale investigațiilor. Consideraţii generale 
Piesa este un produs ceramic obținut prin arderea și emailarea argilei. Smalţul prezintă 

microfisuri, zgârieturi şi mici desprinderi.  
Cahla prezintă decor albastru, posibil realizat cu pigmenți ceramici, oxizi sau alte combinații 

ale metalelor.  
Semnalăm depuneri în strat subţire, slab aderente, pe bază de grăsimi înglobând praf şi alte 

impurităţi mecanice ce se găsesc pe toată suprafaţa exterioară a piesei. Aderenţa materialelor de 
acoperire la materialul de bază este deficitară. Se observă multe zone cu desprinderi ale angobei şi 
ale smalţului. 

 

 
Test de grăsimi cu NH3, 25%/H 2O2, 30% 

Descrierea operațiilor de restaurare efectuate: 

     curățirea locală a depunerilor de murdărie aderentă cu soluție apoasă și detergent cu pH neutru; 
     clătirea cu apă distilată;  
     uscarea la temperatura ambientală a obiectului, pe stativ, în poziție de echilibru;  
     consolidarea marginilor smalțului exfoliat prin pensulare cu Paraloid B72 în acetat de etil;  
     curățirea cahlei în soluție apoasă cu detergent neionic; concomitent se vor efectua și curățiri 

mecanice pentru îndepărtarea produșilor de ardere și a urmelor de pământ galben din caseta 
interioară, cu perii de plastic, bureți și bisturiu;  

     uscarea obiectului pe stativ, în poziție de echilibru, la temperatura ambientală;  
     efectuarea orificiilor și confecționarea armăturii pentru fragmentul lipsă;  

                                            
82 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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     confecționarea negativului din plastilină de modelaj pentru fragmentul lipsă, după zona martor;  
     turnarea fragmentului lipsă cu gips de modelaj în zona cu pierdere de material suport,  

după fixarea armăturii metalice;  
     completarea porțiunilor de smalț exfoliat cu diluție de keramiplast, prin pensulări repetate;  
     finisarea tuturor completărilor cu instrumentar adecvat (bisturiu, șmirghel de diferite granulații);  
     integrarea cromatică cu culori tempera a tuturor completărilor;  
     peliculizarea de protecție a completărilor cu Paraloid B72 în acetat de etil 5%. 
 

 

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

   
Curățirea umedă Uscarea obiectului 

 

   
Efectuarea orificiilor și montarea armăturii metalice 
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Confecționarea negativului și completarea fragmentului lipsă 

 

 
Ansamblu față, după restaurare 
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Cahlă, nr. inv. 1584-C, 
proveniență Transilvania 

dimensiuni L=28,7 cm; l=22 cm; ad=2 cm 
 

 
Ansamblu faţă, înainte de restaurare 

 

Descrierea stării de conservare:  
 uzură funcțională;  
 depuneri aderente de murdărie;  
 lipsă fragment;  
 smalț exfoliat, ciobituri, știrbituri;  
 depuneri aderente de produși de ardere și urme de pământ galben în caseta interioară. 
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Investigații chimice83  
Buletin de analiză, Nr. 605/2017 
Obiectul analizei: Cahlă 
Număr inventar: 1584-C 
Determinări solicitate: caracterizare obiect ceramic 
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

microchimice și de solubilizare.     

Observații, concluzii ale investigațiilor. Considerații generale 
Piesa este un produs ceramic obținut prin arderea și emailarea argilei. Prezintă smalţ colorat în 

verde cu microfisuri, zgărieturi şi mici desprinderi. 
Semnalăm aderenţa deficitară a materialelor de acoperire la materialul de bază. Se observă zone 

cu desprinderi ale angobei şi ale smalţului, depuneri aderente de murdărie, în strat grosier (pe bază 
de grăsimi, înglobând praf şi alte impurităţi mecanice) pe toată suprafaţa piesei. Pe verso-ul cahlei 
sunt vizibile zone arse și semnalăm prezența carbonaților.  

 

   

Aspect depuneri prelevate  
de pe obiect (verso) 

Test de grăsimi cu  
NH3, 25%/H 2O2, 30% 

                                    

   

Carbonatul de calciu (CaCO3) se dizolvă în HCl 
 

Descrierea operațiilor de restaurare efectuate:  

     curățirea locală a depunerilor de murdărie aderentă cu soluție apoasă și detergent cu pH neutru; 
     clătirea cu apă distilată;  
     uscarea la temperatura ambientală a obiectului, pe stativ, în poziție de echilibru;  
     consolidarea marginilor smalțului exfoliat prin pensularea cu Paraloid B72 în acetat de etil;  
     curățirea cahlei în soluție apoasă cu detergent neionic; concomitent se vor efectua și curățiri 

mecanice pentru îndepărtarea produșilor de ardere și a urmelor de pământ galben din caseta 
interioară cu perii de plastic, bureți și bisturiu;  

     uscarea obiectului pe stativ în poziție de echilibru, la temperatura ambientală; 
                                            
83 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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     efectuarea orificiilor și confecționarea armăturii pentru fragmentul lipsă;  
     confecționarea negativului din plastilină de modelaj pentru fragmentul lipsă, după zona martor;  
     turnarea fragmentului lipsă din gips de modelaj;  
     completarea porțiunilor de smalț exfoliat cu diluție de keramiplast, prin pensulări repetate;  
     finisarea tuturor completărilor cu instrumentar adecvat (bisturiu, șmirghel de diferite granulații);  
     integrarea cromatică cu culori tempera a tuturor completărilor;  
     peliculizarea de protecție a completărilor cu Paraloid B72 în acetat de etil 5%.  

 
 

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

 

Curățirea locală a depunerilor neaderente 

  
Curățirea umedă și uscarea obiectului 
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Efectuarea orificiilor și  
montarea armăturii metalice 

Confecționarea negativului 

 
Turnarea fragmentului lipsă 
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Ansamblu față, după restaurare 
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Blid, nr. inv. 133 AL 
proveniență Gurghiu, județul Mureș 

dimensiuni dg=20 cm, db=9 cm 
 
 

 
 

 

Ansamblu faţă, înainte de restaurare 

 

Descrierea stării de conservare:  
 uzură funcțională;  
 depuneri aderente de murdărie;  
 vas spart în 7 fragmente;  
 smalț exfoliat, ciobituri, știrbituri;   
 prezintă urme de adeziv rezultate dintr-o restaurare anterioară.  
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Investigații chimice84 
Buletin de analiză, Nr. 603/2017 
Obiectul analizei: Blid 
Număr inventar: Al-133 
Determinări solicitate: caracterizare vas ceramic 
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

microchimice, măsurători micrometrice, stratigrafii. 
 
 

Observații, concluzii ale investigațiilor. Consideraţii generale 
Vasul prezintă pastă ceramică cu grad mediu de finețe, omogenă, de culoare roșie-cărămizie. 

Prezintă pastă omogenă de culoare roșie, pământ bogat în oxizi de fier peste care se află un strat 
subțire de angobă albă, cu o grosime de aproximativ 112µm. Angobarea s-a realizat doar pe 
interior. Semnalăm prezența smalţului transparent, cu tentă de ocru, pictat, care prezintă microfisuri, 
zgârieturi şi mici desprinderi. Grosimea smalțului este de aproximativ 80-100µm. Local, semnalăm 
bule de aer în masa smalţului. Arderea oxidantă pătrunsă menține culoarea pigmenților.  

În general glazura conținea nisip, feldspat, caolin, dolomită, oxid de plumb, borax, iar decorul 
era realizat cu pigmenți ceramici, oxizi sau alte combinații ale metalelor. Ca și opacizanți erau 
folosiți oxizi de titan, zirconiu sau zinc. Semnalăm urme vizibile de adeziv polivinilic (aracet) pe 
suprafața vasului. 

Sunt prezente depuneri în strat subţire, slab aderente, de murdărie pe bază de grăsimi înglobând 
praf şi alte impurităţi mecanice pe suprafaţa vasului. 
 

   

Secțiunea unui fragment din obiect Spumă stabilă formată în urma testului pentru 
materiale grase (NH3,25%/H2O2,30%,  

raport 1:1) 
 

 Descrierea operațiilor de restaurare efectuate:  

 curățirea fragmentelor în soluție apoasă cu detergent neionic, concomitent efectuându-se și 
curățiri mecanice cu bisturiul pentru îndepărtarea adezivului rezultat dintr-o intervenție 
anterioară;  

 clătirea fragmentelor cu apă distilată;  
 uscarea la temperatura ambientală, pe stativ, în poziție de echilibru;  
 identificarea și numerotarea fragmentelor, pornind de la baza vasului;  
 lipirea fragmentelor în ordinea numerotării lor la lădița cu nisip, în poziție de echilibru;  
 completarea cu diluție de keramiplast a tuturor ciobiturilor și a zgârieturilor, prin pensulări 

repetate;  
 finisarea completărilor cu instrumentar adecvat (bisturiu, șmirghel de granulații diferite);  
 integrarea cromatică cu culori tempera;  
 peliculizarea de protecție cu Paraloid B72 în acetat de etil 5%.  

 

                                            
84 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

 
Curățirea locală a depunerilor neaderente 

 

   
Curățirea mecanică a adezivului 

 
Uscarea pe stativ a obiectului 
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Identificarea și numerotarea fragmentelor Lipirea fragmentelor 

 
 

 
Finisarea tuturor completărilor 
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Ansamblu, după restaurare 
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Blid, nr. inv. 873 AL 
proveniență comuna Toplița, sat Dăbâca, județul Hunedoara 

dimensiuni dg=18 cm, db=10 cm 
 

 
Ansamblu faţă, înainte de restaurare 

 

Descrierea stării de conservare:  
 uzură funcțională;  
 depuneri aderente de murdărie;  
 vas spart în 16 fragmente;  
 smalț exfoliat, ciobituri, știrbituri;  
 prezintă urme de adeziv rezultate dintr-o restaurare anterioară. 

Investigații chimice85  
Buletin de analiză, Nr. 602/2017 
Obiectul analizei: Blid 
Număr inventar: Al-873 
Determinări solicitate: caracterizare vas ceramic 
 
 

                                            
85 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 
microchimice și de solubilizare, măsurători micrometrice, stratigrafii.  

 

Observații, concluzii ale investigațiilor. Consideraţii generale 
Probele primite la laborator au fost supuse unor investigații chimice complexe. 
Semnalăm prezența pastei omogene de culoare roșie, pământ bogat în oxizi de fier, peste care 

se află un strat subțire de angobă albă, cu o grosime de aproximativ 80µm. Angobarea s-a realizat 
doar pe interior.  

Smalţul este transparent, pictat cu verde, cu o grosime de aproximativ 32µm, cu microfisuri, 
zgărieturi şi mici desprinderi. Local, semnalăm bule de aer în masa smalţului. 

Arderea oxidantă pătrunsă menține culoarea pigmenților. Argilele roşii indică tipurile de lut cu 
o plasticitate ridicată, necesară modelării vaselor. 

Culoarea roşie este datorată oxizilor de fier, care au capacitatea de a se combina uşor cu 
oxigenul sau oxidul de carbon din interiorul instalaţiei de ardere.  

Depunerile locale sunt slab aderente (murdărie, înglobând praf şi alte impurităţi mecanice).    

 

Secțiunea unui fragment din obiect 
 

Descrierea operațiilor de restaurare efectuate:  

 curățirea fragmentelor în soluție apoasă cu detergent neionic, concomitent efectuându-se și 
curățiri mecanice cu bisturiul pentru îndepărtarea adezivului rezultat dintr-o intervenție 
anterioară;  

 clătirea fragmentelor în apă distilată;  
 uscarea la temperatura ambientală, pe stativ, în poziție de echilibru;  
 identificarea și numerotarea fragmentelor, pornind de la baza vasului;  
 lipirea fragmentelor în ordinea numerotării lor la lădița cu nisip, în poziție de echilibru;  
 completarea cu diluție de keramiplast a tuturor ciobiturilor și a zgârieturilor, prin pensulări 

repetate;  
 finisarea completărilor cu instrumentar adecvat (bisturiu, șmirghel de granulații diferite);  
 integrarea cromatică cu culori tempera;  
 peliculizarea de protecție cu Paraloid B72 în acetat de etil 5%.  
 
 
 
 



192 
 

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

   
Curățirea locală Uscarea pe stativ 

 
Identificarea și numerotarea fragmentelor 

 

   
Lipirea fragmentelor 
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Confecționarea negativului pentru fragmentul lipsă 
 

 
 

Turnarea și finisarea fragmentului 
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Ansamblu, după restaurare 
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Blid, nr. inv. 17742 AL 
proveniență Desești, județul Maramureș  

dimensiuni dg=24 cm, db=12 cm 
 

 
 

Ansamblu față-verso, înainte de restaurare 

 

Descrierea stării de conservare:  
 

 uzură funcțională;  
 depuneri aderente de murdărie;  
 vas spart în 12 fragmente;  
 smalț exfoliat, ciobituri, știrbituri;  
 prezintă urme de adeziv rezultate dintr-o restaurare anterioară.  
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Investigații chimice86  
Buletin de analiză, Nr. 601/2017 
Obiectul analizei: Blid 
Număr inventar: Al 17742 
Determinări solicitate: caracterizare vas ceramic 
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

microchimice și de solubilizare, teste de ardere, măsurători micrometrice, stratigrafii. 
 

 

Secțiunea unui fragment din obiect 

Observații, concluzii ale investigațiilor. Consideraţii generale 
Probele primite la laborator au fost supuse unor investigații chimice complexe.  
Semnalăm pasta omogenă, compactă de culoare albă, o argilă de granulație medie, cu 

incluziuni de culoare ocru, peste care se află un strat subțire de smalț, aplicat atât pe interior cât și 
pe exterior. Grosimea smalțului este de aproximativ 128µm. Smalțul prezintă microfisuri și conține 
mici bule de aer în masă. Decorul aplicat peste smalț este colorat cu roșu, verde, negru, albastru, 
ocru. Sunt pezente fracțiuni granulare (nisip, praf, impurități) datorită proceselor de transport și 
sedimentare. Depunerile de murdărie au aderenţă slabă.   

 
Descrierea operațiilor de restaurare efectuate:  

 curățirea fragmentelor în soluție apoasă cu detergent neionic, concomitent efectuându-se și 
curățiri mecanice cu bisturiul pentru îndepărtarea adezivului rezultat dintr-o intervenție 
anterioară;  

 clătirea fragmentelor cu apă distilată;  
 uscarea la temperatura ambientală, pe stativ, în poziție de echilibru;  
 identificarea și numerotarea fragmentelor pornind de la baza vasului;  
 lipirea fragmentelor în ordinea numerotării lor la lădița cu nisip, în poziție de echilibru;  
 completarea cu diluție de keramiplast a tuturor ciobiturilor și a zgârieturilor prin pensulări 

repetate;  
 finisarea completărilor cu instrumentar adecvat (bisturiu, șmirghel de granulații diferite);  
 integrarea cromatică cu culori tempera;  
 peliculizarea de protecție cu Paraloid B72 în acetat de etil 5%. 

 
                                            
86 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

  
Curățirea locală a fragmentelor   

 
Curățirea umedă 

  
Uscarea pe stativ 
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Identificarea și numerotarea fragmentelor 

 

 
Lipirea fragmentelor 
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Ansamblu, după restaurare    

 

Recomandări privind modul de păstrare: 
Depozitarea obiectelor se va aface în poziție de echilibru, într-un spațiu cu microclimat 

adecvat: T=18-22°C; UR=50-55%. Se vor evita șocurile mecanice puternice. Desprăfuirea se va 
face periodic, prin pensulare cu pensule cu păr moale. 

 
Izvoare 

Colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu 
 

Surse legislative 
Normele 2003 - Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea  
nr. 1546 din 18 decembrie 2003, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
Legea nr. 182/2000 - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
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SECȚIUNEA  

RESTAURARE METAL 

 

Responsabili atelier: 
Sorin Fogarascher87 – expert restaurare – conservare / restaurare metal, ceramică,  

C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Marius Iuga88 – restaurator C.N.M. ASTRA, Sibiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
87 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare metal. 
88 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea restaurare metal. 
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Cădelniță mare, nr. inv. 22859-AL, provenienţă Nițchidorf, județul Timiș,  
dimensiuni dg=12,5 db=9,5 cm; h total=82 cm; h cupă=32,5 cm 

 

 
 

 
Ansamblu față-verso, înainte de restaurare 
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Descrierea stării de conservare:  

 uzură funcțională;  
 depuneri aderente de murdărie și produși de ardere;  
 lipsește un clopoțel;  
 lanțul este parțial desprins;  
 lipsesc zale.  

 

Investigații chimice89  
Buletin de analiză, Nr. 617/201 
Obiectul analizei: Cădelniță mare 
Număr inventar: 22859 Al 
Determinări solicitate: depuneri 
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 
microchimice. 
 

Semnalăm depuneri, cu aderență medie de grăsimi, praf şi alte impurităţi mecanice prezente pe 
suprafaţa obiectului, atît pe interior cât și pe exterior.        

 

 

Spumă stabilă formată în urma testului pentru lipide cu NH3, 25%/H2O2, 30%, raport 1:1 
 

O probă a fost dezagregată în HCl diluat, pentru identificarea sărurilor din depunerea de pe 
suprafața obiectului. Carbonații din probă sunt solubili cu efervescență de CO2.   

 

Descrierea operațiilor de restaurare efectuate: 

 desprăfuirea obiectului cu o pensulă cu păr moale;  
 demontarea subansamblelor (capac, lanțuri, clopoței, inel de prindere);  
 curățiri mecanice pentru îndepărtarea depunerilor aderente de murdărie și a produșilor de 

ardere, atât pe exteriorul cât și în interiorul subansamblelor, cu baghete cu lână de oțel și prin 
intermediul creioanelor cu fibră de sticlă;  

 degresarea subansamblelor cu alcool etilic;  
 peliculizarea de protecție a subansamblelor cu Paraloid B72 în acetat de etil 1%;  
 reîntregirea subansamblelor în formă finală.  

 

                                            
89 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 

 

 
Demontarea în subansamble a obiectului 
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Curățirea mecanică 

 

      
Degresarea cu solvent 
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Peliculizarea de protecție 

 

 
Ansamblu, după restaurare 
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Vas liturgic, nr. inv. 22911-AL, proveniență Nițchidorf, județul Timiș,    
dimensiuni L=11 cm, h total=20 cm, h cutie=10,5 cm 

 

 
 

 
Ansamblu Vas liturgic, înainte de restaurare 
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Descrierea stării de conservare:  
 uzură funcțională;  
 depuneri aderente de murdărie și produși de coroziune;  
 lipsește un sertăraș. 

Investigații chimice90  
Buletin de analiză, Nr. 616/2017 
Obiectul analizei: Vas liturgic 
Număr inventar: 22911-AL 
Determinări solicitate: depuneri 
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

microchimice. 
 

 

Depuneri slab aderente de praf şi alte impurităţi mecanice prezente pe suprafaţa obiectului,  
depuneri de oxihidroxizi de fier brun-roşcaţi 

 

Identificarea ionului de Fe+3 în proba analizată, prin formarea colorației albastre dată de 
hexacianoferatul II de fier III, albastru de Prusia (aspect microscopic) 

 

                                            
90 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu.    
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Descrierea operațiilor de restaurare efectuate: 

 desprăfuirea obiectului cu o pensulă cu păr moale;  
 aplicarea de comprese cu soluție de 5% EDTA (Complexon) pe suprafețele cu produși de 

coroziune;  
 neutralizarea prin clătire cu apă distilată;  
 curățiri mecanice cu lână de oțel și creion cu fibră de sticlă;  
 degresarea cu alcool etilic;  
 peliculizarea de protecție a întregului obiect cu Paraloid B72 în acetat de etil 1%. 

 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

      
 

Desprăfuirea obiectului Curățirea mecanică 
 
 

 

 
 

Grafitarea obiectului 
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Ansamblu, după restaurare 
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Cruce metalică cu model, nr. inv. 22896-AL, 
proveniență Duboz, județul Timiș, dimensiuni db=9 cm, h=18 cm 

 

  
 

 
Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 
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Descrierea stării de conservare:  

 uzură funcțională;  
 depuneri aderente de murdărie;  
 deformarea suportului de bază a obiectului. 

 
Investigații chimice91  
Buletin de analiză, Nr. 615/2017 
Obiectul analizei: Cruce metalică cu model   
Număr inventar: 22896 – AL 
Determinări solicitate: depuneri 
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, microfotografii digitale, teste 

microchimice. 
 

Pe suprafaţa obiectului, în adânciturile suprafeței, există depuneri de grăsimi slab aderente, praf 
şi alte impurităţi mecanice. Testul pentru lipide (uleiuri, grăsimi, ceruri) este pozitiv la nivel de 
laborator. Produșii de coroziune verzi ai cuprului sunt prezenți pe suprafața obiectului (examinare 
macroscopică). 

 

Spumă stabilă formată în urma testului pentru lipide cu NH3, 25%/H2O2, 30%, raport 1:1 
 

Descrierea operațiilor de restaurare efectuate: 

 desprăfuirea obiectului cu o pensulă cu păr moale; 
 demontarea subansamblelor;  
 curățiri mecanice pentru îndepărtarea depunerilor aderente de murdărie cu baghete cu lână de 

oțel și prin intermediul creioanelor cu fibră de sticlă;  
 degresarea subansamblelor cu alcool etilic;  
 peliculizarea de protecție a subansamblelor cu Paraloid B72 în acetat de etil 1%. 
 reîntregirea subansamblelor în formă finală.  

 
 

                                            
91 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE 
 

   
Desprăfuirea obiectului Curățirea mecanică 

   
Curățirea mecanică Degresarea obiectului 
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  Ansamblu față-verso, după restaurare 
 

 

Recomandări privind modul de păstrare: 
Depozitarea obiectelor se va face în poziție de repaus, într-un spațiu cu un microclimat adecvat: 

T=18-22°C; UR=50-55%. Se vor efectua desprăfuiri periodice cu pensule moi. Se vor evita 
manevrarea bruscă a obiectelor și șocurile mecanice puternice. 
 

 

Bibliografie: 
 

Izvoare 
Colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu 
 

Surse legislative 
Normele 2003 - Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea  
nr. 1546 din 18 decembrie 2003, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
Legea nr. 182/2000 - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
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SECȚIUNEA RESTAURARE GRAFICĂ  

ȘI  

BUNURI CULTURALE PE SUPORT PAPETAR92  

 

Responsabil atelier:  
dr. Rodica Antonescu93,  

expert restaurare grafică și bunuri pe suport papetar, București 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
92 În cadrul Secțiunii de restaurare GRAFICĂ ȘI BUNURI CULTURALE PE SUPORT PAPETAR s-a restaurat capacul icoanei pe 
sticlă Părintele [Avraam], nr. inv. 1217 OC, responsabil atelier: dr. Rodica Antonescu, cursanți: Claudia Potcovel, Alina Borcan, 
Valentin Dumitrache. 
93 Revizuire documentație științifică, întocmită de conservator Claudia Potcovel – C.N.M. ASTRA, pentru Secțiunea restaurare 
grafică și bunuri culturale pe suport papetar.  
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Manuscris94 în germana gotică95 
–  datat 8 septembrie 1826 – 

 

 
 

Ansamblu, înainte de restaurare 
 

 

 

 

                                            
94 Documentul restaurat în cadrul atelierului nu era în evidența muzeului, acesta fiind lipit în stare pliată de un alt document aflat în 
evidența muzeului, înregistrat cu nr. inv. 365 ȘG (Școala Grănicerească). Înainte de intrarea în gestiunea muzeului, documentul 
provenit dintr-o colecție particulară purta nr. de inv. 21-MO.   
95 Cf. fișei de evidență.  

Document lipit în 
stare pliată Document aflat în 

evidența muzeului 
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Descrierea stării de conservare:  
 Hârtia este îmbătrânită și fragilizată (în unele zone ușor casantă); 
 Prezintă depuneri de praf pe toată suprafața; 
 Atac microbiologic și inundare.  

   

 

   
Stadii ale desprinderii celor două documente 
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Aspecte, înainte de restaurare 

 

Analize macroscopice:  
-  observații de detaliu cu lupa; 
-  test de îndepărtare a depunerilor de praf;  
-  test de solubilitate (sensibilitate la apă).  

 

Propuneri de restaurare: 
 curățirea uscată; 
 curățirea umedă;  
 consolidarea zonelor fragilizate; 
 croirea și completarea lacunelor; 
 dublarea cu foiță japoneză. 

Descrierea operațiilor de restaurare:   
 curăţirea uscată primară prin internediul bețigașelor cu vată şi bisturiu fin; 
 curăţirea umedă cu apă (în două etape) pentru atenuarea petelor și reducerea acidității hârtiei 

(prin spălare s-a urmărit, de asemenea, hidratarea şi relaxarea hârtiei fragilizate, în stare pliată); 
 uscarea controlată prin sugativare; 
 după uscare, s-au îndepărtat depunerile și excrementele de insecte, ce nu au putut fi îndepărtate 

la prima curățire uscată (cu bisturiul și cu tampoane de vată); 
 consolidarea zonelor fragilizate cu hârtie japoneză și clei de amidon; 
 lipsurile mici și pierderile de hârtie au fost umplute individual cu hârtie asemănătoare cu 

grosimea, greutatea originală, textura și apropierea de culoare a documentului,  
iar adezivul folosit a fost cleiul de amidon; 

 hârtia fiind foarte fragilizată s-a optat pentru întărirea acesteia prin dublarea documentului pe 
verso cu foiță japoneză și clei de amidon.  
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Recomandări privind modul de păstrare: 
A se păstra în condiţii optime de microclimat T = 16-18ºC şi U.R.=50-55%, în poziţie de 

repaos, iluminat natural de intensitate mică. 
 

 

Bibliografie: 
 

Izvoare 
Colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu 
 

Surse legislative 
Normele 2003 - Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea  
nr. 1546 din 18 decembrie 2003, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
Legea nr. 182/2000 - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
 

Studii, articole, lucrări de sinteză 
Bofarull y Sans 1959 - Bofarull y Sans, Francisco de, ANIMALS IN WATERMARKS, Hilversum, 
Published by The Paper Publications Society, 1959 
Dîmboiu 1964 - Dîmboiu, Aurel, De la piatră la hîrtie, București, Editura Științifică, 1964 
Mareș 1987 - Mareș, Alexandru,  Filigranele hârtiei întrebuințate în țările române în secolul al 
XVI-lea, București, Editura Academiei, 1987 
 

 

DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DIN TIMPUL RESTAURĂRII 
 

 

 
Aspecte din timpul analizei macroscopice și observații de detaliu cu lupa 
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Aspecte din timpul curățirii uscate 
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Aspecte din timpul curățirii umed 



221 
 

   

   

 
Aspecte din timpul uscării controlate prin sugativare 
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Aspecte din timpul deplierii elementelor îndoite 

după slăbirea murdăriei aderente în urma curățirii umede 
 

   
Aspecte din timpul consolidării zonelor fragilizate 
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Aspecte din timpul completării zonelor lacunare 
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Aspecte din timpul completării zonelor lacunare 

 

 

 
Aspecte din timpul dublării documentului pe verso cu foiță japoneză și clei de amidon 
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Aspect din timpul îndepărtării surplusului de foiță japoneză 
 

 
Ansamblu, după restaurare 
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SECȚIUNEA DE CONFECȚIONAT FERONERIE AFERENTĂ  

PENTRU BINALE LA MONUMENTE 

 

 

Responsabili atelier:  
Iov Tolomeiu96 – conservator bunuri culturale mobile; restaurator monumente de arhitectură 

populară lemn și piatră, C.N.M. ASTRA, Sibiu 
Ioan Alexandru Popoviciu97 – director Departament Administrativ,  

C.N.M. ASTRA, Sibiu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
96 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea de confecționat feronerie aferentă pentru binale la monumente.  
97 Revizuire documentație științifică pentru Secțiunea de confecționat feronerie aferentă pentru binale la monumente. 
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Studiu de caz: 
Poarta Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba 

 

 
Ansamblu înainte de înlocuirea cuielor metalice neconstitutive existente pe poarta din lemn a 

Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba 
 
 

 
Gospodărie de miner aurar, Corna, județul Alba, datată 1830 
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Gospodărie de miner aurar, Corna, județul Alba 

 

 

Descrierea stării de conservare: 
Poarta este confecționată pe o structură de grinzișoare de brad și în partea exterioară este 

„parchetată” cu scândurele ușor profilate la margini. Scândurelele au fost fixate pe structura porții în 
cuie „țigănești”, acestea având și rol decorativ. 

Poara Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba, prezintă o serie de cuie metalice 
neconstitutive.  

 

Descrierea intervențiilor: 
În cadrul Secțiunii de confecționat feronerie aferentă pentru binale la monumente, lucrările au 

fost efectuate atât la cald cât și la rece în atelierul de fierărie al Muzeului ASTRA. Cuiele obținute 
în urma acestui proces de confecționare au fost folosite în procesul de înlocuire a cuielor metalice 
neconstitutive existente pe poarta din lemn a Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba. 

 
Instrumentar: ciocane, clești, dornuri, dălți metalice, pile metalice, șabloane. 
 
Operații de prelucrare: încălzirea metalului în forjă, baterea metalului cu ciocanul pe 

nicovală, îndoirea metalului în nicovală, prelucrarea prin batere. 
 

             
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aspecte înainte de intervenția de înlocuire a cuielor metalice neconstitutive 
existente pe poarta Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba 
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Investigații chimice98  
Buletin de analiză, Nr. 628/2017  
Obiectul analizei: cui „țigănesc”  
Analize efectuate: examinări macroscopice și microscopice, fotografii digitale. 

 

   

Observații, concluzii ale investigațiilor. Consideraţii generale 
În urma investigațiilor s-a identificat aliajul metalic pe bază de fier-carbon (oțel). Semnalăm 

depunerile masive de produși de coroziune ai fierului. Coroziunea metalelor poate fi considerată o 
reacţie de natură electrochimică care are loc la interfaţa metalului. Fierul este un metal care prezintă 
o activitate moderată și care se corodează foarte uşor în prezenţa apei. În stare naturală fierul este 
prezent sub formă de oxid de fier, minereul cel mai obişnuit fiind hematita, Fe2O3. Rugina, cel mai 
des întâlnit produs de coroziune al fierului, are aceeaşi compoziţie. 

Fierul se dizolvă cu viteză mare în acid azotic, HNO3, diluat. La o creștere a concentraţiei de 
acid azotic care depăşeşte 65%, reacţia are loc numai în primele momente, după care dizolvarea 
fierului se oprește și se formează un film de oxid de fier (Fe2O3) aderent, subţire, invizibil cu ochiul 
liber. Formarea acestui film de oxid foarte subţire pe fier este de fapt un proces de coroziune, 
formarea lui împiedicând deteriorarea în continuare a metalului. 

 

Investigații biologice99 
Determinări solicitate: identificarea esenţelor, caracterizarea materialului lemnos; 

identificarea agenţilor de biodegradare. 
Analize efectuate: examinarea microscopică cu binocular, stereobinocular. 

 

Rezultate  
Poarta este confecţionată dintr-o esenţă moale, de răşinoase, de culoare alb-gălbuie, cu nuanţe 

albăstrui cenuşii. 
 

 

 
Detaliu poartă 

 

                                            
98 Daniela Văcariu, investigator chimist C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
99 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu. 

P1 
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 Lemnul din care este confecționată latura exterioară a porţii este fragilizat pe zonele marginale 
şi în interior, cu pierderi mici de material pe laturile inferioare. 
 După analiza caracterelor macroscopice s-a putut deduce că este un lemn moale, uşor, de 
culoare alb-gălbui, cu nuanţe albăstrui cenuşii, cu structură fină şi omogenă, cu inele anuale distinct 
delimitate, cu contur regulat, uneori ondulate. Nu prezintă canale rezinifere. Razele nu sunt vizibile 
cu ochiul liber.  

 

 
 

Imagine stereobinocular / proba nr. 1 
 

 Pentru identificarea esenţei s-a recurs la prelevarea de probe, dintr-o zonă fragilizată a porții, 
registrul inferior, latura stângă, vedere dinspre față. 
 
 
 

 
 

Prelevare de probe - lemn de răşinoase / proba nr. 1 
 

După fierberea probelor s-au putut efectua secţiuni transversale şi longitudinale pentru 
preparatele microscopice. 

Din analiza probelor a reieşit că este lemn de brad Abies alba, deoarece în secţiunile 
transversale nu au fost observate canale rezinifere la lemnul timpuriu. 
 
 

 
 

Imagine microscopică - secţiune transversală - lemn de brad / proba nr. 1 
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 Prezintă traheide axiale, fără îngroşări elicoidale, cu punctuaţii areolare pe un singur rând. 
Prezintă raze uniseriate omogene. 
 Elementele structurale ale porţii sunt confecţionate tot din lemn de răşinoase. 
 După analiza caracterelor macroscopice s-a putut deduce că este un lemn moale, uşor, de 
culoare alb-gălbui, cu structură fină şi omogenă. 

 

 
 

Imagine stereobinocular / proba nr. 2 
 
 

 Pentru identificarea esenţei s-a recurs la prelevarea de probe dintr-un element structural.  
 

 

 
 

Prelevare de probe / proba nr. 2 
 

 

Din analiza probelor a reieşit că este lemn de brad Abies alba deoarece în secţiunile 
transversale nu au fost observate canale rezinifere la lemnul timpuriu. 

 

 
 

Imagine microscopică - secţiune transversală - lemn de brad 
  

 Concluzii: Probele  puse la dispoziţie sunt lemn de brad Abies alba. Poarta este confecționată 
din lemn de brad. 
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DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ DIN TIMPUL PRELUCRĂRII CUIELOR  
ÎN ATELIERUL DE FIERĂRIE AL MUZEULUI ASTRA 

 

 

   

 
Aspecte din timpul prelucrării cuielor la cald, în atelierul de fierărie 
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Aspecte din timpul prelucrării cuielor la rece, în atelierul de fierărie 

 

 
Aspect după prelucrarea cuielor la cald și la rece 
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DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ DIN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNDEPĂRTARE ȘI 
ÎNLOCUIRE PARȚIALĂ A CUIELOR METALICE NECONSTITUTIVE,  

EXISTENTE PE POARTA DIN LEMN A  
GOSPODĂRIEI DE MINER AURAR, CORNA, JUDEȚUL ALBA 

 

   

   
Aspecte din timpul îndepărtării și înlocuirii parțiale a cuielor metalice neconstitutive existente pe 

poarta din lemn a Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba 
 

 
Aspect, după îndepărtarea 

cuiului metalic neconstitutiv și 
înlocuirea lui cu un cui 

confecționat în  
atelierul de fierărie 

 
 

Cui „țigănesc original” 
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Cui confecționat în 
atelierul de fierărie 

Cui „țigănesc” original 

 

 
Ansamblu după înlocuirea parțială a cuielor metalice neconstitutive existente pe poarta din lemn a 

Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba 
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Aspect poartă din lemn a Gospodăriei de miner aurar, Corna, județul Alba 

 

 
Ansamblu, Gospodărie de miner aurar, Corna, județul Alba 
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SECȚIUNEA DE RESTAURARE A ELEMENTELOR DIN LEMN  

DIN MUZEUL ÎN AER LIBER DIN DUMBRAVA SIBIULUI 

 

 
Responsabili atelier:  

 

Camelia Galatîr100 – șef serviciu Transfer, reconstrucție și restaurare monumente etnografice și 
istorice – structură aflată în cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA –  

Muzeul în aer liber, director George Tomegea 
 

Iov Tolomeiu101 – conservator bunuri culturale mobile; restaurator monumente de arhitectură 
populară lemn și piatră, C.N.M. ASTRA, Sibiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
100 Revizuire documentație științifică pentru Secțiunea de restaurare a elementelor din lemn din Muzeul în aer liber din Dumbrava 
Sibiului. 
101 Întocmire documentație științifică pentru Secțiunea de restaurare a elementelor din lemn din Muzeul în aer liber din Dumbrava 
Sibiului. 
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Studiu de caz:  
Monumentul Șteamp aurifer, Abrud, județul Alba, început de secol XX 

dimensiuni pavilion (șopron) 7x4,4 m; dimensiuni instalație 4,5x3 m 
 

 

 

 

 

 

 
Plan Șteamp aurifer 

 

 

 

Descrierea stării de conservare:   
Monumentul este o instalație hidraulică pentru zdrobirea minereului aurifer („șteamp”) și 

depozit de unelte („cram”). La Șteampul aurifer din Abrud problemele de conservare au fost 
cauzate de zăpezile abundente și de umiditatea crescută. Șopronul cu acoperiș în două ape, protector 
al instalației, este sprijinit pe șase stâlpi din stejar. În vederea remedierii problemelor, cf. Raportului 
comisiei de restaurare nr. înr. 2315/27.03.2017, s-a decis executarea lucrărilor de înlocuire a părților 
degradate a celor trei stâlpi de susținere înclinați, doi dintre ei fiind cimentați în pământ în urma 
unei intervenții anterioare inadecvate. Cei trei stâlpi ce necesită intervenții de restaurare se află pe 
latura frontală a șopronului. Stâlpii nr. 2 și nr. 3 (vedere din față) au suferit o degradare biologică în 
zona de contact a stâlpilor cu solul, fiindu-le slăbită rezistența.  

 
Descrierea intervențiilor de restaurare:  

 stabilirea cotei cosoroabei pentru a putea dimensiona stâlpii de susținere;   
 ridicarea monumentului;  
 săparea și scoaterea stâlpilor vechi;  
 îndepărtarea stratului de beton (stâlp nr. 1 și stâlp nr. 2);  
 plătuirea stâlpilor vechi (îmbinarea elemnentelor noi cu elementele vechi);  
 montarea stâlpilor și fixarea lor cu șpraițuri;  
 îmbinarea stâlpilor în cosoroabă;  
 înlocuirea stratului de beton (intervenție anterioară inadecvată) cu un strat permeabil  

de pietriș, pentru o bună conservare în timp;  
 îndepărtarea șpraițurilor și a popilor;  
 integrarea cromatică a stâlpilor cu baițuri în cromatica elementelor originale.  

 
Instrumentar: vinci, topoare, securi, fierăstraie, boloboc, metru, creion, cuțitoaie, fir cu 

plumb, clești.  
 
Materiale: lemn dimensionat, cu umiditate cuprinsă între 12-15%; șuruburi, buloane, tije 

filetante, cuie, popi, șpraițuri.  
 

 

 

 

 

 



239 
 

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ ÎNAINTE DE  
INTERVENȚIILE DE RESTAURARE LA MONUMENT 

 

 
Stâlp nr. 3 Stâlp nr. 2 Stâlp nr. 1 

 

Ansamblu înainte de restaurare 
Monumentul este înclinat sub un unghi de cca 5° înspre latura frontală 

 

 
       Stâlp  nr. 3 Stâlp nr. 2  Stâlp nr. 1                           

 

Ansamblu înainte de restaurare a elementelor din lemn 
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Stâlp nr. 3 Stâlp nr. 2 Stâlp nr. 1 

 

 

Ansamblu înainte de restaurare 
 
 

 
Stâlp nr. 3 

 

 

Ansamblu înainte de restaurare a elementelor din lemn 
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Aspect stâlp nr. 3, înainte de restaurare 

 
Zona plătuită a stâlpului nr. 2 / Stâlpul a fost introdus în pământ cu ciment în jurul lui  

(intervenție anterioară inadecvată) 
  

 
Aspect stâlp nr. 1, înainte de restaurare / Stâlpul a fost introdus în pământ cu ciment în jurul lui 

(intervenție anterioară inadecvată) 
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EXPERTIZĂ BIOLOGICĂ102 
  

PREAMBUL - Expertiză biologică a monumentului Șteamp aurifer, Abrud, județul Alba - 
studiu privind stâlpii de susţinere. 
    

  
Şteamp aurifer - vedere generală - frontală 

   

Probele prelevate au fost analizate în laborator. S-a efectuat examinarea macroscopică a 
probelor şi microscopică la stereobinocular şi microscop optic. Au fost identificate esenţele 
lemnoase utilizate în construcţie, cât şi agenţii de biodegradare care le-au afectat. Au fost localizate 
zonele şi elementele principale afectate de agenţii de biodegradare.  

 
 

 

DĂUNĂTORI. METODA IDENTIFICĂRII ACESTORA. DESCRIERE 
  În cazul insectelor dăunătoare identificarea s-a făcut pe baza următoarelor semne: 
 conturul galeriilor larvare; 
 dimensiunea şi forma orificiilor de zbor pe suprafaţa lemnului; 
 forma, direcţia, adâncimea secţiunilor transversale a galeriilor larvare în interiorul lemnului 

sau imediat sub suprafaţă; 
 putrezirea copacului, umiditatea lemnului. 

 

  În cazul ciupercilor dăunătoare, identificarea s-a făcut pe baza următoarelor semne: 
 corpul sporifier; 
 ţesătura de hife; 
 schimbarea, decolorarea materialului lemnos; 
 sunetul materialului lemnos la lovire; 
 conţinutul de umiditate al materialului desfăcut; 
 examinarea microscopică şi macroscopică a hifelor. 

       Abrevierea ciupercilor dăunătoare: 

Ciuperci dăunătoare  Numele Numele în latină 

Pb putregai brun - 

                                            
102 Ileana Chirtea, investigator biolog C.N.M. ASTRA, Sibiu.  
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Abrevierea insectelor dăunătoare: 

Insecte dăunătoare Numele  Numele în latină  
 

  
 

  

grp Ceasornicul morţii Xestobium rufovillosum 
 

 

PREZENTAREA BIODĂUNĂTORILOR IDENTIFICAŢI 
Ciuperci xilofage:  
Putregaiul brun prismatic 
Se mai numeşte şi putregai brun. Având caracter distructiv duce la descompunerea componentelor celulozice 

(celuloza, hemiceluloza) ale materialului lemnos. Lignina rămasă în urma desfăşurării  reacţiilor primeşte o 
culoare brun închis. În materialul lemnos deteriorat se produc crăpături longitudinale şi transversale. La sfârşitul 
procesului, materialul lemnos se descompune sub formă de cuburi sau prisme. Culoarea lui se închide, devine 
bronz-maroniu, apoi negru-maroniu.  

 

Insecte dăunătoare:   
Ceasornicul morţii (Xestobium rufovillosum) 
Este cel mai mare cariu de lemn din Muzeul în aer liber. Se poate recunoaşte uşor după 

orificiile de zbor mai mari decât ale altor specii, după excrementele de formă lenticulară amestecate 
cu făina roasă, presată puternic. Se înmulţeşte oriunde îşi găseşte hrană corespunzătoare. 

Larva înaintează prin lemn rozându-l, iar în timp ce mănâncă, creşte şi năpârleşte. 
Stadiul larvar poate ţine de la doi până la zece ani. De cele mai multe ori a fost observat în 

materialele lemnoase, foioase cu atacuri fungice. Deteriorările sale s-au observat în primul rând în 
structura lemnului de stejar secular, dar el atacă şi fagul, ulmul, carpenul etc., mai rar molidul.  

 

REZULTATE OBȚINUTE 
Monumentul are o structură pe stâlpi de susţinere confecţionaţi din lemn. Învelitoarea, în stare 

bună de conservare, este realizată din şiţă din lemn de rășinoase, bătută pe lați de lemn de brad 
Abies alba.  

 

 

 
Învelitoare din şiţă 

 

Studiul de caz priveşte stâlpii de susţinere ai construcţiei. 
Monumentul prezintă şase stâlpi de susţinere. 

 

   
Stâlpi de susţinere Șteamp aurifer - vedere generală 
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Stâlpii de susţinere sunt confecţionați din lemn de foioase, cu pori aşezaţi tipic inelar, vizibili 
cu ochiul liber, de culoare brun-gălbui. 
 După analiza caracterelor macroscopice s-a putut deduce că este un lemn dur, de culoare  
brun-gălbui, cu structură complexă, neuniformă. 
 Pentru identificarea esenţei s-a recurs la prelevarea de probe din fiecare stâlp, din diferite zone. 
 

   
Prelevare probe din stâlpii de susţinere - Şteamp aurifer 

 

 După fierberea probelor s-au putut efectua secţiuni transversale şi longitudinale pentru 
preparatele microscopice. 
 Din analiza probelor a reieşit că este lemn de stejar Quercus robur, deoarece în secţiunile 
transversale se observă vase cu deschideri diferite (cele din lemnul timpuriu, cu deschideri mai mari 
decât cele din lemnul târziu). Fibrele au pereţii groşi, libriforme. Se observă parenchimul lemnos 
apotraheal reticular. 
 

   
Imagini microscopice Quercus robur 

 

 

Toţi cei şase stâlpi de susţinere sunt confecţionaţi din lemn de stejar Quercus robur. 
În urma observaţiilor efectuate asupra zonelor accesibile, au fost depistate o serie de probleme. 

La o parte din elemente, în zonele unde de la debitare au rămas mici porţiuni de alburn, se constată 
degradări produse de atacul de insecte xilofage, specia Xestobium rufovillosum. 

 Pe aceste porţiuni mai deschise la culoare sunt vizibile orificii de zbor şi galerii larvare, iar 
lemnul este parţial fragilizat cu mici fragmente pierdute. Atacul nu este activ şi nu necesită 
tratamente insecticide de specialitate. Structura de rezistenţă a elementelor nu a fost afectată, 
deoarece atacul este localizat în zona de alburn. 

 
 
 

 
Orificii de zbor şi galerii larvare Xestobium rufovillosum 

 

Există  porţiuni afectate de atacuri fungice sub formă de atacuri vechi, succesive, sub formă de 
putregai brun, unde lemnul este puternic fragilizat. Probleme există în special în zona de contact 
dintre stâlpi și sol. În trecut au fost realizate intervenţii inadecvate. Stâlpii de susţinere luați în 
studiu (trei stâlpi din zona frontală) au fost introduşi în sol, iar doi dintre ei au fost fixați în beton.  
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Intervenţie inadecvată - fixarea în beton a bazei stâlpilor de susţinere  

(stâlpii nr. 1 și nr. 2 – zona frontală) 
 

Aceste cămăşi din beton menţin umiditatea crescută, favorizând dezvoltarea agenţilor de 
biodegradare. În aceste zone, apele pluviale se infiltrează la baza stâlpilor. Datorită umidităţii 
constante s-au instalat atacuri fungice vechi, succesive, sub formă de putregai brun - prismatic. 

Lemnul este puternic fragilizat şi rezistenţa structurală este grav afectată. Se observă lemnul 
fragilizat, cu degradare prismatică. Se observă o înclinare a construcţiei. Monumentul nu este în 
vinclu. 

   
Structură lemnoasă cu aspect prismatic 

 

       CONCLUZII 
 Este necesară scăderea nivelului de umiditate în zona bazei stâlpilor de susţinere a  
șteampului, prin identificarea surselor, îndepărtarea cămăşilor de ciment din jurul stâlpilor  
nr. 1 și nr. 2. Propunem secţionarea şi plătuirea bazei stâlpilor afectaţi de atacurile succesive 
fungice, vechi, sub formă de putregai brun - prismatic.  
 Atacurile de insecte xilofage s-au produs datorită faptului că unii stâlpi au fost debitaţi cu 
porţiuni de alburn. Atacurile nu sunt active şi nu necesită tratamente insecticide. Insectele xilofage 
determinate aparţin speciei Xestobium rufovillosum şi speciei Hylotrupes bajulus. Atacul este 
inactiv.  
 Atacurile fungice au apărut în zonele unde lemnul a fost umezit pe termen lung, respectiv la 
baza stâlpilor de susţinere. Este necesară înlocuirea elementelor care au fost afectate de atac fungic 
și este obligatorie evaluarea suplimentară, în timpul şantierului, a fiecărui element în parte. 
 Nu s-a identificat atacul buretelui de casă Serpula lacrymans, ca urmare nu sunt necesare 
măsuri speciale de eradicare.  
 Lemnul poate fi secţionat de la zona de atac, vizibilă cu ochiul liber. La elementele degradate 
se mai poate adăuga un procent de 5-10% pentru zonele ascunse sau inaccesibile, care vor fi vizibile 
în timpul lucrărilor de restaurare. 
 Materialul lemnos nou care va fi folosit la înlocuire este recomandabil să fie ales din lemn  
de stejar debitat fără porţiuni de alburn, cu o umiditate sub 15%, apropiată de cea a materialului 
original. Umiditatea optimă este de 12-15%.  
 Este necesar tratamentul preventiv al lemnului nou introdus în construcţie, cu soluţii  
insecto-fungicide. 
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DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ DIN TIMPUL  
INTERVENȚIILOR DE RESTAURARE LA MONUMENT 

 

 

 

 
Aspect din timpul ridicării monumentului 

 

Stâlpul de susţinere nr. 1 (vedere frontală) a fost introdus în sol şi fixat în beton  
(intervenție anterioară inadecvată). Lemnul nu este fragilizat, iar rezistenţa structurală nu a fost 
afectată. 
 

 

   
Stâlp nr. 1, vedere frontală 

Aspecte din timpul scoaterii stâlpului și îndepărtării cămășii din beton  
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Stâlpul de susţinere nr. 2 (vedere frontală) a fost introdus în sol şi fixat în beton  
(intervenție anterioară inadecvată). Lemnul este puternic fragilizat, iar rezistenţa structurală a fost 
grav afectată. 

 
 

   
Stâlp nr. 2, vedere frontală 

Aspecte din timpul scoaterii stâlpului și îndepărtării cămășii din beton  
 
 

 

Stâlpul de susţinere nr. 3 (vedere frontală) a fost introdus în sol fără să fie fixat în beton. 
Lemnul este puternic fragilizat, iar rezistenţa structurală a fost grav afectată. 

 
 

   
Stâlp nr. 3, vedere frontală  

Aspect din timpul scoaterii stâlpului 
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La stâlpul nr. 2 și la stâlpul nr. 3 (vedere frontală) s-a efectuat operația de plătuire. La stâlpul 
nr. 1 (vedere frontală) s-a îndepărtat stratul de beton și nu s-a realizat operația de plătuire, datorită 
unei bune stări de conservare.  

 

 
 

 
 

 
 

Aspecte din timpul intervențiilor de restaurare 
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Stâlp nr. 1 Stâlp nr. 2 Stâlp nr. 3 

 

Aspecte din timpul intervențiilor de restaurare la cei trei stâlpi  
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Aspecte după finalizarea intervențiilor la cei trei stâlpi 
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Aspecte după intervențiile de restaurare la monument 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL DESFĂŞURĂRII WORKSHOPULUI DE RESTAURARE  
EDIȚIA A IV-A 

 

 
 

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu103 – Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
103 foto Centrul ASTRA pentru Patrimoniu - Silviu Ioan Popa, desenator artistic C.N.M. ASTRA, Sibiu. 
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SECȚIUNEA RESTAURARE  
ICOANĂ PE STICLĂ  
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SECȚIUNEA RESTAURARE  
ICOANĂ PE LEMN   
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SECȚIUNEA  
RESTAURARE LEMN 
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SECȚIUNEA  
RESTAURARE LEMN POLICROM 
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SECȚIUNEA  
RESTAURARE TEXTILE 
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SECȚIUNEA 
RESTAURARE PIELE-BLANĂ 
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SECȚIUNEA  
RESTAURARE CERAMICĂ 
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SECȚIUNEA  
RESTAURARE METAL 
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SECȚIUNEA  
RESTAURARE GRAFICĂ ȘI BUNURI CULTURALE  
PE SUPORT PAPETAR 
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SECȚIUNEA DE CONFECȚIONARE FERONERIE AFERENTĂ PENTRU  
BINALE LA MONUMENTE 
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SECȚIUNEA DE RESTAURARE A ELEMENTELOR DIN LEMN  
DIN MUZEUL ÎN AER LIBER DIN DUMBRAVA SIBIULUI 
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VERNISAJ  
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WORKSHOP DE RESTAURARE – EDIȚIA A IV-A 
ARTICOLE DIN PRESĂ 
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