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Scurt istoric şi realizări obţinute 

 

Înfiinţat în anul 1993 din iniţiativa unui grup de cercetători şi cadre didactice 

universitare, sub binecuvântarea IPS dr. Daniel Ciobotea, Centrul Mitropolitan de Cercetări 

TABOR - Iaşi, îşi începe activitatea sub titulatura de Atelier de Cercetare şi 

Microproducţie, cu statut de subsistem funcţional al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. 

Apariţia acestui centru s-a impus ca o necesitate obiectivă pentru dezvoltarea activităţilor 

de conservare şi restaurare a patrimoniului naţional cultural, pe de o parte datorită 

înfiinţării în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Iaşi a primei secţii universitare de 

Patrimoniu Cultural din ţara noastră, cu două specializări pe domeniu: iconografie şi carte 

veche, iar pe de altă parte, datorită complexităţii şi stării de conservare a patrimoniului 

cultural eclesiastic, care solicită specialişti, aparatură, materiale şi metode specifice de 

investigaţie şi intervenţie. 

Începând cu anul 1994, în baza unor note de analiză şi de fundamentare tehnico-

economică, s-a obţinut prima finanţare a unui contract de cercetare şi dezvoltare 

tehnologică ce urmează să se deruleze în cinci etape (1994 -1998). Această primă direcţie 

de cercetare are în atenţie noi materiale şi metode utilizate în restaurarea şi conservarea 

obiectelor de patrimoniu cultural din bisericile şi mânăstirile Moldovei şi Bucovinei. 

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a pus la dispoziţia colectivului un spaţiu adecvat 

pentru activitatea de cercetare, în corpul de clădire “Veniamin Costachi”, iar pentru 

activităţile de microproducţie, o parte din atelierele şi depozitele de la Mitropolie şi 

Mănăstirea Golia. 

În cadrul primului contract de cercetare s-a lucrat în sistemul interdisciplinar prin 

cuprinderea unor specialişti de marcă din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 

Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”, Institutul “Pasteur”, Institutul de Chimie 

Macromoleculară “Petru Poni” şi Palatul Culturii Iaşi. 

În anul 1995 alături de prima direcţie de cercetare s-au fundamentat două noi direcţii: 

- evaluarea criterială a bunurilor de patrimoniu 

- fundamentarea scripturistică a artei creştine. 

Alături de acestea, din 1996, s-a contractat şi o a patra direcţie de cercetare:  

- studii de impact ecologic “invers” (influenţa mediului asupra sitului eclesiastic). 

În paralel cu activitatea de cercetare, colectivul a avut în atenţie dezvoltarea bazei 

materiale din cadrul celor patru laboratoare. În acest scop s-au contractat noi teme de 

cercetare cu societăţi comerciale sau s-a apelat la diverse sponsorizări. 

În prezent, Centrul dispune de patru sectoare, conduse de şefi de colective, cu titlul 

de “doctor în ştiinţă” şi având în componenţă cercetători formaţi şi asistenţi cercetare. 
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Aceştia îşi desfăşoară activitatea în cele patru laboratoare de cercetare, unde dispunem de o 

bază materială suficientă pentru acoperirea tuturor obiectivelor contractuale. 

De asemenea, Centrul are un colectiv de ecologi, care dispune de staţii meteo 

autonome, de monitoring şi de programe speciale de evaluare a dispersiilor, ploilor acide şi 

a factorilor meteoclimatici. 

Centrul este condus de un Comitet director compus din cinci personalităţi, are un 

Consiliul de Administraţie, format din opt membrii şi un Consiliul Ştiinţific, de asemenea 

format din opt membrii. Atât Consiliul de Administraţie cât şi cel Ştiinţific funcţionează în 

baza unor Regulamente Interne de Organizare şi Funcţionare. 

Începând cu 1995, prin Dispoziţie Guvernamentală, s-a primit în folosinţă un grup de 

sonde de pe platforma petrolieră Modărzău, de unde se extrage o parte din principiile active 

utilizate în conservarea suporturilor din lemn. 

În afară de Ministerul Cercetării şi al Tehnologiilor, Centrul are încheiate Convenţii 

şi Contracte de Colaborare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică cu instituţii de profil 

din ţară şi străinătate. De asemenea, are un permanent schimb de informaţii cu : 

- Getty Conservation Institute (Nord Carolina- SUA); 

- L’Ecole Superieure des Arts Visuelles et Restauration (Bruxelles-Belgia); 

- Institute Royale du Patrimonie Artistique (Bruxelles - Belgia); 

- Institute Central Francais de Conservation (Paris-Franţa); 

- L’Ecole Superieure de Recherche AUPAC / UNESCO (Paris-Franţa); 

- Instituto Nazionale di Restauro (Roma- Italia); 

- Societatea Curator (Madrid - Spania); 

- British Museum (Londra-Anglia); 

- Musee Royale des Armes (Bruxelles-Belgia); 

- Şcoala Politehnica din Valencia (Spania), patroana Societăţii Internaţionale a 

Şcolilor Superioare de Restaurare. 

Rezultatele cercetărilor s-au concretizat în diverse lucrări ştiinţifice, brevete de 

invenţii, monografii, metode şi tehnici noi de investigaţie, respectiv de intervenţie. o parte 

din datele experimentale au fost prezentate la diverse manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. 

Foarte multe instituţii academice din străinătate au evidenţiat activitatea tânărului 

colectiv, conferind diferite titluri, diplome şi medalii. Menţionăm aici, titlurile de Membru 

de Onoare al Academiei Europene de Arte, Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe 

a Austriei, Membru Activ al Academiei Americane de Ştiinţe, Membru Emerit şi Membru 

Academic al Institutului Francez de Relaţii Internaţionale, trei atestate de profesor 

cercetător şi restaurator al unor instituţii cu tradiţie în domeniu, titlul de Om al Anului 

1995 şi 1996 conferit de Institutul American de Biografii, Diploma Institutului pentru 

Relaţii Internaţionale şi Studii Interculturale-Universitatea Alabama, şi altele. 

Centrul are în portofoliu 21 invenţii, 11 dosare OSIM, iar unii dintre membrii 

colectivului sunt autorii a 3 monografii, 12 lucări ştiinţifice şi 27 comunicări. 

Până în prezent, activitatea de inventică a colectivului s-a remarcat prin numărul 

mare de medalii şi diplome obţinute la Saloanele Internaţionale:  

- 28 medalii de aur; 
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- 16 medalii de argint; 

- 4 medalii de bronz; 

- 2 plachete; 

- 2 diplome de participare. 

Centrul a organizat în fiecare an, în ajunul sărbătorii “Schimbarea la Faţă” (6 august) 

Simpozionul Naţional Ştiinţa, Tehnica şi Arta Conservării Patrimoniului Ecleziastic. 

În acest an, o dată cu deschiderea oficială a Centrului Cultural Pastoral “Sf. Daniil 

Sihastru”, de la Durău, s-a organizat primul Colocviu Internaţional ce a cuprins alături de 

mese rotunde şi simpozionul “Ştiinţa, Tehnica şi Arta Conservării Patrimoniului 

Eclesiastic”. 

 

 

           Direcţiile prioritare de cercetare 

 

Dintre obiectivele strategice prioritare abordate până în prezent în cadrul activităţii de 

cercetare amintim: 

- studii de analiză şi sinteză bibliografică în domeniul conservării bunurilor de 

patrimoniu ecleziastic; 

- obţinerea şi caracterizarea fizico-structurală, chimică şi mecanică a unor noi 

materiale utilizate în conservarea suporturilor din materiale organice şi minerale; 

- cercetări de compatibilitate: noi materiale - intervenţie - substrat; 

- elaborare de noi metode şi tehnici noi nedestructive de investigaţie şi respectiv de 

intervenţie; 

- studii de impact ecologic “invers”- influenţa mediului asupra sitului şi evoluţia 

factorilor destructivi pentru iconografie, frescă, carte veche bisericească, veşminte, 

podoabe bisericeşti, mobilier, troiţe, etc (studii de microclimat intern şi extern, dinamica şi 

cercetarea lor cu alţi parametrii structurali); 

- cercetarea mecanismelor proceselor de degradare şi obiectelor din materiale 

organice şi anorganice ( de exemplu elucidarea mecanismului şi evoluţia proceselor de 

coroziune, de îmbătrânire, etc.); 

- analiza stării de conservare a obiectului de patrimoniu; 

- cercetări fundamentale privind procesele de prezervare - restaurare (conservare); 

- cercetări privind consolidarea de fundaţii, eliminarea proceselor de osmoză şi de 

migrare a sarcinilor şi a efectelor de eflorescenţă; 

- identificarea, autentificarea şi evaluarea bunurilor de patrimoniu; 

- studii de evaluare patrimonială (stabilirea criteriilor de evaluare); 

- cercetări privind fundamentarea scripturistică a artei creştine ortodoxă în contextul 

cultural şi spiritul european; 

- elaborarea catalogului interdisciplinar de efecte distructive, cu procesarea lor prin 

reprezentări convenţionale; 

- inventarierea şi catalogarea obiectelor de patrimoniu naţional şi mondial; 

- microproducţie de materiale liturgice, iconografice şi de restaurare; 

- organizarea de manifestări ştiinţifice: sesiuni, simpozioane, colocvii, mese rotunde, 
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expoziţii, etc.; 

- reaşezarea activităţilor practice şi de cercetare cu studenţii; 

- participarea la saloane, expoziţii şi târguri internaţionale; 

- organizarea de simpozioane, colocvii şi mese rotunde sub genericul “Ştiinţa, tehnica 

şi arta conservării patrimoniului”; 

- pregătirea şi formarea tinerilor cercetători în cadrul unor instituţii superioare din 

ţară şi din străinătate. 

 

        Direcţiile de perspectivă 

 

În cei patru ani de activitate s-au conturat şi alte obiective strategice de cercetare, 

care urmează să fie fundamentate. Dintre acestea menţionăm: 

  studii privind tehnicile artistice vechi şi tradiţionale; 

 intervenţii de conservare  (prezervare - restaurare) a bunurilor patrimoniale 

ecleziastice; 

  atestarea pictorilor iconografi şi muralişti; 

 studii de fezabilitate privind încadrarea în sisteme arhitecturale moderne şi pentru 

conservarea unor componente arhitectonice ale siturilor eclesiale; 

 studii de fiabilitate a sistemelor patrimoniale din siturile eclesiastice ortodoxe; 

 studii şi expertize pentru amenajarea unor muzee de incintă, mănăstireşti şi 

parohiale; 

  studii şi expertize pentru prezentarea în vederea construirii, respectiv restaurării şi 

repunerii în circuit a spaţiilor de locuit mănăstireşti şi parohiale; 

 studii şi expertize pentru prezentarea şi repunerea în circuit a elementelor 

arhitecturale aflate în conservare;  

  editarea unei reviste de conservare şi restaurare şi a unor tratate în domeniul 

investigaţiilor ştiinţifice, al tehnicilor artistice şi al metodelor moderne de intervenţie; 

 organizarea unor posturi de conducere a perfecţionării post-universitare prin 

doctorat; 

 organizarea învăţământului postuniversitar pe specialitate de tip master. 

 

Pe lângă activitatea de cercetare, Centrul îşi doreşte să devină un laborator 

superspecializat pe investigarea ştiinţifică a operelor de artă şi respectiv, pilotul de 

implementare a materialelor şi tehnicilor de intervenţie. 

În acest sens se preconizează cuprinderea lui în reţeaua naţională, a Ministerului 

Culturii, de centre de restaurare, ca Institut Naţional de Cercetare a Patrimoniului Cultural. 

Pentru aceasta se doreşte suport moral şi financiar, alături de cel acordat de Ministerul 

Cercetării şi Tehnologiei şi de Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei - mentorul acestui viitor 

Institut Naţional, de către Ministerul Culturii, Ministerul Învăţământului, Ministerul 

Mediului şi Ministerul Apărării Naţionale. 


