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Primaria COMLTNEI DRAJNA, Judet Prahova intentioneza sa depuna proiectul ,, Reabilitarea,
conservarea, protejarea si promovarea monumentului istoric MOAM DE APA WARTHL4DI, loc
de creatie si de cunoastere a ohiceiurilor traditiilor si culturii locale si nationale", in cadrul
POR 2014 - 2020, Axa Prioritara 5 - Imbrlndtdlirea mediului urban $i conservarea, proteclia gi
valorificarea durabild a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea,
promovarea gi dezvoltarea patrimoniului natual gi cultural.
In cadrul proiectului penlru care se doreste finaniarea, este nevoie sa se deruleze activitati de
conservare, protejare si promovare a obiectivului Moara de apa Warthiadi, monlrment istoric de
valoare nationala, cod PH-II-n-A-16459, situat in Comuna Drajna, sat Drajna de Jos.
Moara de Apa Warthiadi este o constructie de inceput de secol X[X, realizata din materiale
traditionale perioadei - piatra si lemn. Constructia se desfasoara pe doua niveluri: cel inferior,
tehnic, adapostea echipamentele si intreg procesul tehnologic de macinat, specific morilor de
apa, iar cel superior, podul, avea probabil o functiune anexa, de gazd:uke si eventual depozitare.
Constructia morii preia abil curbele de nivel ale terenului, avand doua accese la nivelul solului :
unul la nivelul superior si altul la nivelul inferior, spre sud, pe unde probabil era introdusa
materia pfma, pe toata perioada de firnctionare a edificiului.
Structura morii este compusa din firndatii si zidarie din piatra nefinisata, cu stalpi si grinzi din
lemn, la nivelul planseului care desparte cele doua niveluri. Sarpanta, refacuta complet in anul
7939, arc structura din lemn si invelitoarea din astereala. Tot in anui 1939, in urma consolidarii, a
aparut si un perete din beton, pe fatada de vest, in dleptul iazului, cat si o a doua roat4 la nord de
cea veche. In prezent. aceasta nu mai exista.
Constructia a suferit intervenlii ulterioare anului 1939, pe famda de sud, prin realizarea unei
incaperi (pereti paianta) si modificarea sarpantei pentru a prelua noul spatiu. Tot aici.apare si o
soba cu lemne, al carei cos este realizat din zidarie de caramida,
Lucrari de arhitectura propuse
Solutiile indicate prin proiect, au in vedere atat statutul juridic de monument istoric de
importanta nationala (clasa A) si implicit reglementariie impuse prin Legea w.42212001 privind
protejarea monumentelor istorice, cat si reglementarile tehnice in constructii aflate in vigoare.
In acelasi timp calitatea de monument istoric, impune ca intewentiile propuse prin proiect sa
respecte prevederile Chanelor si Conventiilor lntemationale. la care stahrl roman este parte
semnatara.
Avand in vedere cantitatea mare de informatii privind situatia edificiului in momentul i939, cand
a avut loc si o interventie documentata a proprietarului, se vor executa lucrari in scopul revenirii
la forma prezentata atunci, eliminand anumite interventii parazitare ulterioare.
Avand in vedere cantitatea mare de informatii privind situatia edificiului in momentul 1939, cand
a avut lOc si o interventie documentata a proprietamlui, se vor executa lucrari in scopul revenirii
la forma prezentata atunci, eliminand anumite interventii parazitare ulterioare,
- D,esfacerea compartimentarii din paianta realizateint;e axele 2 si 3, respectiv D si G.
- Desfacerea cosului de fum
- Desfacerea intregii sarpante si a planseului din lemn al constructiei, cu recuperarea stalpilor
interiori si exteriori prelucrati la panea superioara, precum si a pseudo-capitelurilor din lemn;

Desfacerea peretelui din lemn din axul G(de la cota -2.61), aflat peste peretele din beton existent;
- Desfacerea interventiilor interioare realizate din beton (trepte, pardoseli);



- Desfacerea structurii din metal si lemn a zonei de lucru
- Desfacerea scarii de acces intre niveluri;
- Eliminarea / desfacerea tencuielilor peretilor din zidalie de piatra, desprafuirea si spalarea
usoara a suprafetelor, biocidari pentru zonele afectate de alge, licheni, adancirea rosturilorsi
matarea subnivel cu mortar de piatra;, plombari locale cu piatra;
- Tratamente cu hidrofobizanti la intregul parament(inclusiv peretele din beton din axul G).
- Refacerea treptelor din lemn catre: zona de lucru, depozit cereale, acces dinspre exterior;
refacerea scarii din lemn de legatura inhe niveluri;
- Placa flotanta din beton armat -suport pentru pardoseala din dusumea;
- Hidroizolatie la peretii exteriori, realizata pe elementele din beton propuse prin proiectul
deconsolidare, situate sub nivelul terenului amenaiat.
- Trotuare de protectie din piatra de rau, cu o fata plana, cu rostud mici, montata pe mortar -
inclusiv trepte (urmarind declivitatea existenta a terenului;
- Refacerea planseului din lemn si a sarpantei;refacerea invelitorii din sita;
- Tamplarii din stejar masiv (ferestre simple si usi in tablii);
- Refacerea structurii din lemn a zonei de lucru:

_ - Refacerea sistemului functional al morii cle apa, atat la interior cat si la exterior, conform
documentelor existente (etapa an 1939): doua roti de moar4scoc principal si secundar, 2
stavilareroti, doua stavilare de deviere, 2 seturi pietre de moara.
- Placarea iazuluide scurgere, in dreptul morii, cu pietris granulatie fina.

Lucrari de rezistenta propuse
a. Lucrari de reparatii structurale
generale
- executarea de reparatii prin injectari si rnatari ale fisurilor existente sau a acelora care por
aparea dupa decopertarea tencuielilor, in peretii structurali de zidarie
- injectarea si completarea cavemelor din peretele de belon cu nortar de reparatii
- verificarea starii popilor de lenn interiori, inclusiv a frrndatiilor acestora, cu eventuala reparare,
consolidare sau inlocuire a acestora
- vedficarea starii structurii de lemn si a fi-rndatiilor zonelor adosate constructiei care se pastreaza
cu eventuala reparare, consolidare sau inlocuire a acestora
- inlocuirea buiandrugilor de lemn existenti cu buiandrugi de beton armat sau metalici
- dezafectatea la nivelul podului a cosruilor de fum nefolosite si de ancora.re suplimentara de
structura existenta a celor care se pasffeaza
- realizarea in zona de parter a unei pardoseli noi de beton armat
- lucrari de refacere a zonelor cu zidarie lipsa
- lucrari de rezidire a buiandrugilor si zoneior de pereti prabusite
- lucrari de reparatii la nivelul scarilor de acces in pod si a scarilor din interiorul cladirii
- inlocuirea in totalitatea a saroantei si a invelitorii" cu oastrarea volumetriei actuale
- lucrari de elirninare a umiditatii prin realizarea de hidioizolatii verticale pe contur
- lucrari de sistematizare a terenului din iurul constructiei

Specifice, la fatade
- executarea de lucrari pentru repararea, restaurarea si refacerea fatadelor
- repararea si tratarea impotriva agentilor biclogici si a umiditatii a soclurilor



Valoarea investitiei este de 2.883,64974 lei fara TVA,
Realizarea activitatilor propuse in proiect va contribui la punerea in valoare a obiectivului de
patrimoniq creandu-se premisele cresterii numarului de vizitatori si de a contribui la cresterea
economica a zonei adiacente.
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