
                  

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM  "ION MINCU"  BUCUREŞTI 
Strada Academiei 18-20 Telefon: 615.54.82 613.95.65 *613.80.80  Fax: (40)1 – 312.39.54  BUCURESTI, ROMANIA 

CCPEC :  Centrul de Cercetare,  Proiectare,  Expertiză  şi  Consulting 
 

17.08.2002 
CĂTRE, 
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR, 
DIRECŢIA MONUMENTELOR ISTORICE 
OFICIUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 
 
subiect : 
ANSAMBLUL RUPESTRU BASARABI, JUD. CONSTANŢA 
 
RAPORT DE DEPLASARE DIN 03.08.2002 
 
Am constatat următoarele : 
 
1. în cei doi ani scurgi de la  realizarea lucrărilor de reparaţie la construcţia 

provizorie de protecţie, au apărut din nou defecte de etanşeitate, de 
amploare relativ redusă, dar care agravează totuşi evoluţia stării şi aşa 
grave a ansamblului. 

2. Am constatat că a fost realizată o structură din lemn, pentru susţinerea unei 
învelitori de siguranţă, deasupra “peninsulei”. A existat şi o învelitoare din 
polietilenă pe plasa rabitz, din cele ce mi s-au relatat de către custode; 
aceasta a fost însă furată. 

3. Golurile deschise pentru ventilaţie acum doi ani, în zone neexpuse la vânt şi 
ploaie, funcţionează foarte bine pentru reducerea nivelului de umiditate 
provenită din infiltraţii şi ascensiune capilară. 

4. Drumul care trece prin faţa ansamblului este în continuare o sursă de praf 
extrem de nocivă pentru componentele cele mai delicate şi preţioase, şi 
anume inciziile, dar şi pentru toate suprafeţele interioare şi exterioare. Vor fi 
necesare lucrări dificile pentru îndepărtarea prafului. Amintim că există, din 
câte ştim, acorduri cu primăria din Basarabi pentru remedierea acestui 
neajuns major, remediere care s-ar putea realiza cu eforturi şi mijloace 
relativ modeste. 

Se confirmă necesitatea şi conformitatea lucrărilor recomandate prin dispoziţia 
de şantier din 01.08.02, înregistrată la MCC-DMI cu nr. 72386/02.08.02, şi la 
ONMI         
Aceste lucrări se pot executa în timp scurt. Caracterul precipitaţiilor din ultimele 
zile amplifică urgenţa realizării acestor lucrări. 
Semnalez din nou necesitatea realizării lucrărilor de stabilizare şi consolidare 
prealabilă a paramentelor incizate înainte de începutul sezonului rece. 
 
Şef de proiect de arhitectură, 
lect. arh Mihai OPREANU 


