
RAPORT FINAL 
 

Obiective prevazute/realizate 

O1. Realizarea de studii artistice, arhitecturale, istorice şi culturale de cercetare complexe la 
Biserica de creta Basarabi. Investigatii fizico-chimice de anchetă şi de corelaţiile cu factorii 
climatici şi de mediu pentru acest monument de patrimoniu naţional. 
O2. Valorizarea monumentului istoric prin proceduri de scanare şi digitizare, si realizarea unei 
arhive digitale valoroase; dezvoltarea de noi soluţii tehnice şi ştiinţifice pentru restaurare şi 
conservare preventivă, bazate pe nanomateriale care oferă protecţie pe termen lung pentru 
monumentele de cretă atât in interior cat şi in exterior, cu potenţial de aplicabilitate mare, 
pentru conservarea patrimoniului cultural. 
O3. Dezvoltarea de metode original non-distructive fizico-chimice, bazate pe stiinta coloidala, 
nanomateriale şi nanotehnologie pentru restaurarea şi conservarea preventivă a 
monumentelor de cretă. Diseminarea rezultatelor 
O4. Elaborarea de tehnologii bazate pe nanomateriale adecvate pentru restaurare şi conservare 
preventivă a Bisericii de creta. Transferul tehnologic a scanare bisericii cretă şi a arhivei 
digitalizate, pentru un tur virtual turistic al obiectivului. Diseminarea rezultatelor. 
O5. Crearea unei companii start-up, împreună cu partenerii consorţiului, care poate efectua 
transferul de tehnologie al nanotehnologiei dezvoltate pentru alte site-uri arheologice cat şi a 
monumentelor de arhitectură din România. 

Două obiective suport sunt formulate în proiect:  
1. Dezvoltarea si implementarea unui cadru de conducere eficient, capabil să susţină 

dezvoltarea proiectului şi a rezultatelor; 
2. Promovarea rezultatelor proiectului, precum şi a monumentelor, prin intermediul site-uri 

speciale. 
Obiectivele inovatoare ale proiectului: 

Compararea a materialelor tradiţionale de conservare şi a tehnologiilor de conservare, cu 
tratamente moderne, aplicate pe monumente 
Evaluarea reversibilitatii materialelor de conservare si măsuratorilor acestora şi, prin urmare, 
validarea re-treatabilitatii monumentelor 
Adaptarea de tehnici de aplicare stabilite şi materiale la mare pe monumente cu suprafeţe 
exterioare mari. 
Dezvoltarea de materiale de conservare îmbunătăţite, oferind protecţie pe termen lung pentru 
monumente de interior şi exterior, cu relevanţă deosebită la acoperiri transparente pe bază de 
apa, produse prin tehnici de preparare nano. 
O mai bună integrare a monumentelor imobile, clădiri sau echipamente, în contextul local, prin 
îmbunătăţirea accesibilităţii asigurând în acelaşi timp o protecţie adecvată. 
Crearea unui concept de management pentru exploatarea durabilă a siturilor de patrimoniu 
cultural dupa conservare, ţinând seama de cerinţele proprietarilor obiectelor, a curatorilor, 
arhitecţilor şi administratorilor. 
Crearea unui concept de management pentru exploatarea durabilă a siturilor de patrimoniu 
cultural dupa conservare, prin Turism Virtual 3D, care va fi extins la alte site-uri arheologice şi 
la monumente de arhitectură din România. 

 
Gradul de atingere a rezultatelor estimate; 
REZULTATE ESTIMATE 

Compararea a materialelor tradiţionale de conservare şi a tehnologiilor de conservare, cu 
tratamente moderne, aplicate pe monumente 
Evaluarea reversibilitatii materialelor de conservare si măsuratorilor acestora şi, prin urmare, 
validarea re-treatabilitatii monumentelor 



Adaptarea de tehnici de aplicare stabilite şi materiale la mare pe monumente cu suprafeţe 
exterioare mari. 
Dezvoltarea de materiale de conservare îmbunătăţite, oferind protecţie pe termen lung pentru 
monumente de interior şi exterior, cu relevanţă deosebită la acoperiri transparente pe bază de 
apa, produse prin tehnici de preparare nano. 
O mai bună integrare a monumentelor imobile, clădiri sau echipamente, în contextul local, prin 
îmbunătăţirea accesibilităţii asigurând în acelaşi timp o protecţie adecvată. 
Crearea unui concept de management pentru exploatarea durabilă a siturilor de patrimoniu 
cultural dupa conservare, ţinând seama de cerinţele proprietarilor obiectelor, a curatorilor, 
arhitecţilor şi administratorilor. 
Crearea unui concept de management pentru exploatarea durabilă a siturilor de patrimoniu 
cultural dupa conservare, prin Turism Virtual 3D, care va fi extins la alte site-uri arheologice şi 
la monumente de arhitectură din România. 

 
Impactul rezultatelor obtinute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obtinut. 
Introducere 

Starea actuală de conservare a multora dintre monumentele istorice de pe teritoriul românesc 
impune luarea unor măsuri, pentru stoparea procesului de degradare a acestora. Una din 
consecinţele degradării monumentelor istorice supuse complexităţii factorilor distructivi (condiţiile 
microclimatice, factorii biologici, poluarea atmosferică, factorul uman însusi etc.) este pierderea 
caracteristicilor fizico-chimico-mecanice si estetice ale materialelor liante aflate în structura 
acestor monumente. Situl arheologic Murfatlar-Basarabi se află pe malul drept al Văii Carasu, acum 
Canalul Dunăre - Marea Neagră, pe versantul nord-vestic al dealului Tibisir. 
In iunie 1957 în cariera de cretă de la Basarabi în urma unor lucrări de exploatare, a fost 
descoperita prima bisericuţă, numita de arheologi B1. Anunţaţi imediat, arheologii au stopat 
exploatarea în zonă. Santierul arheologic era condus de Ion Barnea si Virgil Bilciulescu secondaţi de 
Petre Diaconu, Adrian Radulescu si Radu Florescu. Sunt descoperite pe rând bisericuţe săpate în 
masivul de cretă, pline de incripţii extrem de interesante, urme de locuinţe, morminte, galerii. Ca 
urmare a degradării rapide a sitului, dupa 1960 se iau măsuri de restaurare-consolidare, iar 
deasupra pantei dealului începe construirea unui edificiu de beton menit a proteja ansamblul. Din 
lipsa de fonduri proiectul e abandonat. Astazi monumentul este acoperit partial de cladirea de 
beton, partial de un urias sopron de lemn, schimbat in 2007 la insistentele disperate ale arhitectului 
Mihai Opreanu, de la Inst. De Arhitectura Ion Mincu. Situl se afla în administrarea Muzeului de 
arheologie din Constanţa si nu este deschis publicului datorită fragilităţii sale. 
Din păcate, nu toate lucrările efectuate au dat rezultatele scontate, unele din măsurile adoptate 
având un efect nedorit de lungă durată, iar în prezent numai una (B4) din cele patru bisericuţe mai 
este vizitabilă, celelalte fiind serios deteriorate. În această etapă a proiectului, vor fi prezentate 
aspecte istorice ale acestui ansamblu istoric, aspecte structurale si compozitionale ale pietrei 
calcaroase (creta), influenţele climatice si umane asupra acestui ansamblu arhitectural precum si 
câteva din propunerile de conservare-restaurare pentru salvarea acestuia. 
Suprafaţa totală a sitului este de aproximativ 3 500 mp. O construcţie provizorie de protecţie, din 
lemn, acoperită cu carton bitumat a venit în completarea acesteia, reparată mai apoi în cursul 
anului 2006, cartonul bitumat fiind înlocuit cu folii din policarbonat. S-a realizat o construcţie de 
protecţie pentru înlăturarea umidităţii excesive. Insă, variaţiile de temperatură si excesul de 
umiditate, vandalismul manifestat prin inscripţii recente, agresive, precum si desprinderi din 
pereţii monumentului, riscă să compromită aceste monumente unice. In plus, lacul format în cursul 
construcţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră, bogat în săruri si cu un pH usor alcalin, facilitează 
degradarea monumentului, iar cunoasterea structurii si compoziţiei monumentului, precum si 
influenţa mediului înconjurător, se impun cu acuitate, mai mult ca oricând, mai ales având în vedere 
că multe din procesele distructive sunt induse de mediul înconjurător, si în plus, restaurările 



efectuate de-a lungul vremii nu au fost bazate pe studii stiinţifice de compatibilitate, iar răsinile 
polimerice adăugate la soluţiile de restaurare au făcut mai mult rău accelerând procesul de 
degradare. 
Rezultate obtinute 

1. Identificarea factorilor ce determină producerea fenomenelor de degradare 

Roca din care este construit Ansamblul de Bisericuţe de la Basarabi-Murfatlar este din carbonat de 
calciu amorf, si este delicată si sensibilă la umiditate, îngheţ si săruri. 
Procesele de degradare sunt influenţate de factori de mediu, factori biologici, factori intrinseci, 
factori de proiectare, factori ce derivă din proceduri de construcţie si execuţie, factori care derivă 
din întreţinere si tratamente de conservare necorespunzătoare. 
Procesele fizico-chimice de degradare a pietrei naturale se datorează următorilor factori esenţiali: 
umezeala; cristalizarea de săruri în masa materialului; depunerea de poluanţi pe suprafaţa pietrei, 
acţionând procese chimice sau/si biologice; variaţii mari de temperatură pe durata zilei si nopţii 
(ciclurile de insolaţii puternice – scădere de temperatură); eroziunea datorată particulelor 
antrenate de vânturile puternice. 
 

2. Tablou de patologie 
Piatra (carbonat de calciu) este amorfă si foarte sensibilă la umiditate, îngheţ, sare, etc.  
Principalele cauze ale degradării sunt: 
- acumularea apei, dinainte de 1977 până în 2007, datorată defectelor vechii construcții provizorii; 
secvențele frecvente de îngheț-dezgheț duc la fragmentarea (destructurarea) maselor de rocă și la 
degradarea suprafețelor; această componență a cauzelor de patologie se reduce esențial din 2006, 
de la reabilitarea structurii de protecție temporară. 
- Cristalizarea sărurilor are un efect asemănător, întrucâtva, cu cel al înghețului: formarea 
cristalelor se face cu o forță mecanică uriașă și sparge structura poroasă a rocii atunci când 
umiditatea se reduce și sărurile devin solide; secvențele alternative de variație a umidității sunt în 
principiu la fel de nocive ca și variațiile de temperatură în jurul punctului de îngheț. Și această 
componentă a cauzelor de patologie se reduce esențial din 2006, de la reabilitarea structurii de 
protecție temporară, dar sunt în mod esențial necesare tratamente simptomatice pentru 
degradările deja existente și în curs de dezvoltare. 
- Săruri solubile și cristaline provin cu siguranță din masele de beton realizate ca sistem structural 
în anii 1960-1977, când aceste fenomene de incompatibilitate nu par a fi fost cunoscute.  
- Alte săruri provin, conform unor investigații deja realizate, din apele lacului din apropiere si din 
sol, sursa principală fiind “muntele de gunoi” situat în apropiere, care, în mod stupid, crește în 
fiecare zi. 
- Proliferările biologice masive au dus, în urma descompunerii, la acumularea de nitrați, care sunt 
de 
asemenea săruri solubile și cristaline și sunt în regres masiv după reabilitare (mediul “insalubru” 
propice acestor organisme s-a schimbat, și, în mare parte, au plecat singure, fără să aștepte 
tratamente biocide) 
 

3. Recomandari de protecție, conservare, restaurare și punere în valoare a proiectului: 

Necesitatea salvării ansamblului este, suntem convinși, deja evidentă. A fost în mod clar exprimată 
și de către Comisia Națională a Monumentelor Istorice, în mai multe rânduri. Din păcate, singurul 
proiect care a existat, avizat în faza SF în 2000, a fost la rândul lui abandonat. 
Scopul principal este construirea unei noi clădiri de protecție, cu o structură usoară, cu reazeme 
înafara limitelor sitului arheologic propriu-zis, reversibilă în cea mai mare măsură cu putință.  
Astfel, principalele cerințe la care noua construcție este obligata sa răspundă, înlocuind actuala 
structură de acoperire provizorie, sunt: 



- să asigure un microclimat adecvat conservării ansamblului si componentelor valoroase, prin 
control solar estival, aport solar controlat, ventilaţie naturală controlată; 
- împiedicarea pătrunderii apelor meteorice (ploaie, zăpadă, ceaţă, etc.); 
- asigurarea unor temperaturi propice conservării, cât mai constante atât în oscilaţiile sezoniere cât 
si în succesiunea zi-noapte; 
- asigurarea unor nivele acceptabile de umiditate relativă, cu evitarea formării condensului atât la 
suprafaţa epidermei ansamblului cât si pe suprafaţa interioară a construcţiei protectoare, evitarea 
fenomenelor de îngheţ-dezgheţ; 
- drenarea apelor meteorice și din sol (realizarea unui sistem de drenaj la baza calotei si la partea 
superioară a versantului, evitarea infiltraţiilor de apă perimetrale; 
- controlul apei de ascensiune capilară; 
- evitarea supraîncălzirii estivale si a răcirii frecvente sub temperatura de 
îngheţ iarna; 
- Controlul dezvoltării de microorganisme, fungi, alge sau alţi factori patogeni biologici; 
 

4. Curatarea si Consolidarea peretilor de creta degradata prin utilizarea de tehnologii 

avansate 
a. Sinteza nanoparticulelor de Mg(OH)2 (Mg(OH)2 NP) in microemulsie 

In aceasta etapa au fost sintetizate nanoparticule de Mg(OH)2 in microemulsii de tip apa in 
ulei (A/U) si nanoparticule de Mg(OH)2, Ca(OH)2 si Ba(OH)2 in microemulsii de tip ulei in apa 
(U/A) si s-a studiat stabilitatea in timp a acestora. Deasemenea a fost caracterizata si porozitatea si 
hidrofilicitatea unor materiale din piatra tratate cu: hidroxiapatita (HAp), Ca(OH)2, amestec de HAp 
cu Ca(OH)2, amestec de nisip, gips, apa in diferite proportii si mostre de creta de la Basarabi. 
S-au sintetizat Mg(OH)2 NP prin metoda microemulsionarii folosind microemulsii de tipul 
apa in ulei. S-au preparat doua microemulsii de tip apa în ulei (A/U) astfel: 
• Prima microemulsie (M1) formata dintr-un surfactant anionic, dodecil sulfatul de sodiu (SDS) 
(Sigma Aldrich), o faza organica reprezentata de acetatul de etil (ETAC) (Sigma Aldrich) si o solutie 
apoasa de sare metalica (sulfat de magneziu hexahidrat (Merck). 
• A doua microemulsie (M2) formata din SDS, faza organica (acetatul de etil) si o solutie de 
hidoxid de amoniu (4.2 % NH3) (Sigma Aldrich). 
• A treia microemulsie (M3) a rezultat in urma amestecarii celor doua micoemulsii M1 si M2 (peste 
M1 se adauga in picatura sub agitare M2). 
• Dupa 45 de minute de agitare, microemulsia M3 a fost lasata in repaus o ora, dupa care a fost 
folosita pentru conservarea unor probe din piatra sau creta fiind aplicata prin pulverizare pe 
suprafetele de interes. 
Sinteza pe cale chimica a nanoparticulelor de Ca(OH)2 si Mg(OH)2 
Sinteza nanoparticulelor de Ca(OH)2 si Mg(OH)2 a fost făcută în mediu heterogen si s-au 
folosit ca reactanţi CaO si MgO. Oxizii la rândul lor s-au obţinut din carbonaţii corespunzători, care 
au fost iniţial mojaraţi si apoi măcinaţi la dimensiuni de 100 μm. 
Apoi carbonaţii au fost calcinaţi la 1000 oC. Ambii carbonaţi au fost de puritate analitică. 
 

b. Prepararea Hidroxiapatitei 

Reactanţii includ: Ca(NO3)2 · 4H2O si (NH4)2 HPO4. Toţi reactivii au fost de puritate analitică si au 
fost folosiţi fără purificări prealabile. Apa deionizată a fost folosită în toţi pasii sintezei. S-au 
dizolvat separat, în apă deionizată, Ca(NO3)2 · 4H2O si (NH4)2 HPO4. Pentru fiecare din soluţii s-a 
ajustat pH-ul la 11 prin folosirea de NH4OH soluţie 25%. Se adaugă în picătură, amestecând 
viguros, soluţia apoasă de Ca(NO3)2 peste soluţia de (NH4)2 HPO4, la temperatura camerei, pentru 
o oră si se obţine un precipitat lăptos si oarecum gelatinos, care apoi s-a amestecat timp de o altă 
oră. Apoi procesul de refluxare la 100 oC mai durează o oră, care este urmat de procesul de 



maturare de 24 de ore. Precipitatul a fost apoi spălat si filtrat pe un filtru de sticlă prin aplicarea 
unui vid mediu.  
După filtrare, turta compactă este uscată la 80 oC peste noapte. Apoi turta uscată a fost 
majorată si calcinată într-un creuzet de alumină la 800 oC, 1000 oC si 1200 oC pentru 1 oră, 2 ore si 
respectiv 4 ore. 

 

 



 

 
 

5. Tratarea suprafetelor de creta cu stoparea migratiei de apa si a proceselor de 
degradare 

 



 
6. Caracterizarea proprietatilor de baza ale diferitelor tipuri de nanomateriale 

sintetizate: 
spectroscopie UV-VIS-NIR, spectroscopie FTIR, Marimea Si analiza potentialului Zeta, 
Spectrometrie MicroRaman, Microscopie Electronica cu Transmisie (TEM), difractie de raze X 
(XRD), microscopie electronica de baleiaj (SEM), calorimetrie de scanare diferentială (DSC), 
microscopie de forta atomica (AFM). Dimensiunea particulelor s-a realizat cu un Mastersizer si un 
Ultrapicnometru 1000.  

 
 

 
7. Realizarea unei solutii brevetabile pentru desulfatarea suprafeţelor din cretă şi 

procedeu de obţinere şi aplicare al acestuia 

 



Invenţia se referă la o compoziţie pe bază de argilă minerală filosilicatică şi hidroxiapatită pentru 
conservarea şi restaurarea suprafeţelor cu matrice calcaroasă (cretă) prin retenţia sulfaţilor 
rezultaţi din procesele de degradare a suprafeṭelor monumentelor istorice din cretă, procese ce au 
loc datorită prezenţei în atmosferă a substanțelor pe bază de sulf printre care şi dioxidul de sulf 
(S02), rezultate din utilizarea continuă a combustibililor în activitățile industriale şi casnice. Argilele 
filosilicatica hidratate contin aluminiu, ṣi uneori cantități variabile de fier, magneziu, metale 
alcaline, pământuri alcaline, și alți cationi. 
Clădirile care au suferit și suferă cel mai mult atacul agentilor de poluare atmosferică, se pot 
număra cele din materiale din piatră carbonatică, cum ar fi, marmura, gresia, calcarul. Patina 
materialelor carbonatice constă din sulfat de calciu dihidrat (CaSO4.2H2O) rezultat în urma acţiunii 
dioxidul de sulf din atmosferă asupra pietrei. Acesta este considerabil mai solubil decât celelalte 
componente ale materialelor de piatră, şi este îndepărtat de pe suprafaţa pietrei în urma ploilor, 
lăsând semne de coroziune evidente sub formă de patină cu o culoare variabilă, ce modifică 
aspectul superficial, cromatica şi puterea de reflexie a materialelor de piatră.  
Restaurarea suprafeţelor din piatră, atât din punct de vedere estetic cât și functional, prevede 
eliminarea patinei de sulfatare, care în cazul lucrărilor cu un interes artistic remarcabil, prezintă 
aspecte foarte delicate. 
Pentru conservarea suprafeţelor construcţiilor aflate într-o anumită stare de degradare s-au propus 
diverse produse organice și anorganice, în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor estetice, de 
rezistenţă, aderenţă, coeziune și impermeabilizare la apă.   
Curăţirea pietrei este diferită în funcţie de tipul și gradul de deteriorare al acesteia. Tipurile de 
"murdărie" prezente pe piatră includ: funingine, fum, săruri filtrate, rugină şi pete organice, 
produse de atacul chimic al poluanţilor din mediul înconjurător, de micro-organisme și diverse 
acoperiri aplicate de tip vopsea, ceară, etc. Fiecare metodă are avantajele și dezavantajele sale.  
 

8. Infiintarea unei intreprinderi de tip start-up 
 

 

 



 
9. Existenta monumentului pe o lista provizorie UNESCO 

 
 

 
10. Recomandari catre autoritatile statului: 
• S-a luat legatura cu Primaria Basarabi, unde am gasit multa intelegere si disponibilitate de a 

propune lucrari de asanare a lacului de langa Bisericutele Basarabi-Murfatlar si de a stopa 
in acest fel migratia umiditatii prin muntele de creta. 

• Identificarea riscurilor pe care le reprezinta materialele de restaurare deja utilizate in 
monument si a conditiilor precare ale asa-zisei restaurare/conservare realizata la 
monument. 

• Digitalizarea partiala a monumentului prin eforturi proprii si cu sprijinul proiectului in 
acest moment fiind activ filmul de vizitare al bisericutelor. 

• Elaborarea unei tehnologii performante bazate pe nanomateriale, care sa nu necesite 
materiale greu de preparat si greu de aplicat pentru repararea unor astfel de monumente. 

• Diseminarea rezultatelor  
• Transferul tehnologiei bazate pe nanomateriale la alte monumente disponibile a le aplica: 

castelul Huniazilor din Hunedoara. 
 

11. Transferul tehnologiei 3D. Piata companiei Start-up va fi extinsa la alte aplicaţii. 
a. Solutii digitale 

Luând în consideratie aceste date experimentale, apare evident că variațiile de temperatură și 
prezenta apei sunt factorii cei mai agresivi care afectează acest monument, și se impun  unele 
măsuri pentru salvarea acestui monument important, iar digitizarea virtuala ar putea fi primul pas 
în acest context. Aplicarea noilor tehnologii și a digitalizării monumentului Basarabi este o măsură 
preventivă, ajutându-ne să realizam o reconstrucție virtuală ca model pentru păstrarea acestuia, 
pentru a oferi acces unui public cât mai larg.  
Scanarea laser, modelarea 3D, scanarea digitala si fotogrammetria sunt cele mai utilizate metode 
pentru digitizarea patrimoniului cultural, în scopul de a oferi modele 3D. Prin intermediul tehnicii 
de scanare cu laser, pentru acest monument a fost posibil să se măsoare cantitățile topografice, 
direcția unei linii optice virtuale care unește unele puncte de pe suprafața monumentului la un 
punct de referință de pe dispozitivul de măsurare și caracteristicile morfologice asupra 
monumentului, care poate să fie achiziționate și măsurate cu o precizie foarte mare [15]. S-a obținut 
o reprezentare matematică a unei suprafețe 3D, prin intermediul programului CAD de modelare 
pentru a crea modelul 3D al proiecției externe a bisericii, Figura 6. Ca o alternativă, fotografiile 



digitale comune pot fi folosite, pentru a obține 2D sau 3D coordonatele de câteva fotografii. Metoda 
poate fi ajutată de un program CAD, care pot produce modele bune pentru scale de 1: 100 și mai 
mare [16-18]. În cazul nostru, prin utilizarea fotogrammetricã 3D a fost obținut modelul 3D al 
anvelopei bisericii, care ar trebui să fie aplicat peste biserică, figurile 15-17.  Modelul 3D creat  a 
fost cu o precizie de 0.72-0.95%. 
 

Fig. 15. Proiectia digitala 
exterioara a monumentului  

Fig. 16. Schema proiectiei 
acoperisului 

Fig. 17. Proiectia anvelopei 
bisericii  

 
12. Transferul nanotehnologiei dezvoltate la alte site-uri arheologice din România 

Complexul muzeal Hunedoara 
Scurt istoric  
Muzeul este adăpostit în Castrul regal, care este amintit în documente prima dată în anul 1364 şi 
care în 1409 este donat cneazului Voicu şi rudelor sale. Iancu de Hunedoara întreprinde lucrări de 
mare anvergură în două etape între anii 1441-1456, iniţial mărind dimensiunile fortificaţiei 
militare şi apoi transformând-o într-un castel somptuos prin lucrări unde predomină stilul gotic. 
Matei Corvin continuă după anul 1458 lucrările, insistând mai ales pe aspectul de înfrumuseţare a 
construcţiei existente, astfel pătrunzând influenţe renascentiste. Ultima etapă de construcţie are loc 
între anii 1618-1624 când principele Transilvaniei Gabriel Bethlen realizează ultimele construcţii 
de mare anvergură (turnul nou al porţii şi palatul baroc de pe latura de est - actualmente cu faţadă 
neogotică). În anul 1724 castelul intră în proprietatea tezaurizatului habsburgic, situaţie existentă 
până în 1880. Noua destinaţie, după anul 1724, produce monumentului daune însemnate, printre 
care şi două incendii, ultimul, cel din 1854 transformându-l într-o ruină, după care este abandonat 
până în 1868 când începe restaurarea care datează până în 1914. A suportat o nouă etapă de 
restaurare între anii 1956-1968. După 1997 începe proiectul de punere în valoare a monumentului 
care este unic în partea răsăriteană a Europei şi reprezentativ pentru arhitectura civilă şi militară 
medievală. Muzeul înfiinţat în 1974 cuprindea iniţial piese de lapidariu provenite de la lucrările de 
restaurare efectuate asupra monumentului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea. Actualmente muzeul deţine şi colecţii de arheologie - ceramică, piese litice, metalice şi 
osteologice provenite din săpăturile sistematice efectuate în zona Hunedoarei, acoperind cronologic 
perioadele istorice din paleolitic şi până în evul mediu; etnografie - piese şi recuzită din portul 
pădurenesc, unelte specifice acestei zone; artă decorativă - piese de mobilier sculptat, lăzi de 
breaslă, farfurii din ceramică şi metal, icoane pe lemn şi sticlă, tablouri pe pânză, statui din lemn; 
numismatică - monede din secolele XVI - XIX; tehnică militară - arme de tăiere, împingere, lovire, 
arme de foc (marea majoritate fiind replici). 
Castelul din Hunedoara a fost construit pe o fortificaţie, amintită în documentele secolului XIV, 
posesiune a familiei de Anjou. Castrul regal avea o formă elipsoidală şi un turn de refugiu. 
Fortificaţia intră în proprietatea familiei Corvin în 18 octombrie 1409, în vremea cneazului Voicu, 
printr-o donaţie făcută de Sigismund de Luxemburg pentru merite militare deosebite. Hunedorenii 
deveneau astfel, alături de familia Cândea, primele familii româneşti care aveau proprietăţi cu drept 



nobiliar. Iancu de Hunedoara, fiul lui Voicu, extinde construcţia cetăţii, rezultând o incintă 
prevăzută cu şapte turnuri de apărare. Din vremea lui Iancu datează capela, palatul propriu-zis 
(Sala Dietei şi Sala Cavalerilor) şi turnul scării spirală. În timpul lui Matei Corvin, unul dintre cei mai 
străluciţi regi ai Ungariei medievale, se finalizează construcţia capelei şi este construită logia din 
aripa de nord (Loggia Matei). Corvineştii stăpânesc castelul şi domeniul Hunedoara până în 1508, 
după care se succed 22 de proprietari, până în secolul XVIII, când intră în proprietatea Imperiului 
Habsburgic. Este o construcție impunătoare, prevăzută cu turnuri, bastioane și un donjon. 
Acoperișurile sunt înalte și acoperite cu țiglă policromă. Castelul a fost restaurat și transformat în 
muzeu.  

 
Figura 18. Castelul Huniazilor în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-73 

 
Cetatea a fost una dintre cele mai mari și vestite proprietăți ale lui Ioan de Hunedoara. Construcția a 
cunoscut în timpul acestuia însemnate transformări, servind atât drept punct strategic întărit, cât și 
drept reședință feudală. Cu trecerea anilor, diverșii stăpâni ai castelului i-au modificat înfățișarea, 
îmbogățindu-l cu turnuri, săli și camere de onoare. Galeria și donjonul - ultimul turn de apărare 
(turnul "Ne boisa" = Nu te teme), rămase neschimbate de pe timpul lui Ioan de Hunedoara, precum 
și Turnul Capistrano (după numele lui Ioan de Capistrano, un vestit călugăr franciscan) reprezintă 
câteva dintre cele mai semnificative părți ale construcției. Mai pot fi amintite Sala Cavalerilor (o 
mare încăpere de recepții), Turnul buzduganelor, Bastionul alb care servea drept depozit de bucate 
și Sala Dietei, având medalioane pictate pe pereți (printre ele se găsesc și portretele domnilor Matei 
Basarab din Țara Românească și Vasile Lupu din Moldova). În curtea castelului, alături de capela 
zidită tot în timpul lui Ioan de Hunedoara, se află o fântână adâncă de 30 de metri. Conform 
legendelor, această fântână ar fi fost săpată de trei prizonieri turci, cărora li s-a promis libertatea 
dacă vor ajunge la stratul de apă. Dar după 15 ani de trudă, când au terminat fântâna, stăpânii nu s-
au ținut de cuvânt. Se spunea că inscripția de pe zidul fântânii inseamnă „Apă ai, inima n-ai”. In 
realitate, continutul descifrat de specialisti este Cel care a scris aceasta instriptie este Hasan, care 
traieste ca rob la ghiauri, in cetatea de langa biserica. În aripa castelului numită Matia se mai 
deslușește destul de vag, o pictură referitoare la legenda cu corbul de la care se zice că își trag 
numele urmașii lui Ioan de Hunedoara (Corvini). Povestea corbului Blazonul Corvineştilor 
înfăţişează un corb care ţine în cioc un inel de aur. Legenda spune că Iancu de Hunedoara era, de 
fapt, fiul nelegitim al lui Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei, cu Elisabeta, o frumoasă femeie 
din Haţeg. Regele i-l dă de soţ pe Voicu, şi un inel de aur, ca dar pentru viitorul prunc, pentru a fi 
recunoscut mai târziu la curtea regală de tatăl său adevărat. Legenda spune că, într-o zi, când 
familia oprise pentru a lua masa, inelul este uitat pe un ştergar şi furat de un corb. Iancu de 
Hunedoara, copil, pune mâna pe arc, săgetează corbul şi îşi recuperează inelul. Peste ani, când Iancu 
ajunge la curtea regală, povesteşte această întâmplare, iar regele stabileşte blazonul Hunedorenilor: 
corbul cu inel de aur în cioc. Numele Corvin provine din latinescul "Corvus" = corb. În Evul Mediu, 
corbul simboliza înţelepciunea şi longevitatea [19-28].   
 

13. Stadiul de conservare al monumentului 



Pentru mai bine de o sută de ani, până în 1854, castelul este sediul administraţiei minelor şi depozit 
al produselor de fier. Castelul Corvineştilor a suferit cinci incendii, cel mai devastator în 1854, când 
a fost distrusă întreaga structură de lemn. Primele lucrări de restaurare se fac în 1868-1874, iar 
acoperişul de şindrilă este înlocuit cu cel de ţiglă. Din 1974 este muzeu, după o serie de lucrări de 
restaurare. În 1997, lucrările de restaurare au fost reluate, însă înaintează în ritm de melc. In 
prezent in urma studiilor arheologice realizate de catre d-ul director Sorin Tincu considera ca 
zidurile cetatii si unele componente ale castelului au fost realizate in perioade de timp diferite fat 
de ce se stie in present.  Loggia Matia- fresca pictata, reprezinta o componenta artistica de mare 
valoare si se afla intr-un grad avansat de deteriorare, aproape irecuperabila. Din aceste motive am 
realizat, impreuna cu echipa UOC-P2, in vara acesta o cercetare la fata locului, in cadrul proiectului 
An integrated approach for reinforcement of historical chalk monuments by means Nanomaterials 

basedtreatments – a revolutionary concept (Abordarea integrată a consolidării monumentelor 

istorice din cretă prin tratamente bazate pe nanomateriale – un concept revolutionar). Dupa o 
documentare bibliografica de referinta, am analizat suprafetele ce urmeaza a fi supuse 
investigatiilor fizico-chimice si microbiologice si am prelevat probe din locurile cheie, in vederea 
obtinerii unor rezultate cat mai apropiate de adevar, pentru datarea zidurilor si gasirea unor solutii 
de conservare-restaurare a Loggiei Matia. O solutie gandita deja, ar fi aplicarea compusului pe baza 
de nanomateriale, pentru tratarea si consolidarea peretelui ce contine creta similar aceleia aplicate 
Bisericilor de Creta de la Basarabi.  
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