
Restaurare Lemn
Semănătoare universală din 
secolul al XIX-lea

Descriere
 Semănătoare universală de cereale 
(porumb, grâu, ovăz, lucernă) fabricată 
de firma Fr. Melichar Brandys, în secolul 
al XIX-lea. Este fabricată din lemn de 
paltin având dimensiunea de 140 x 180 
x 110. A funcţionat până în anul 1990 
şi a fost achiziţionată de muzeu în anul 
2011.

Investigații
Investigaţii fizice: 
- evaluarea vizuală a stării de conservare 
- stabilirea gradului de umiditate cu 
ajutorul higrometrului digital 
- stabilirea gradului de deteriorare (cari, 
coroziune, părţi lipsă, fisuri).

Restaurarea semănătoarei
 În prima fază, după fotografierea 
obiectului, s-a trecut la demontarea 
în bucăţi, în vederea operaţiunii de 
curăţire, de dezinsecţie şi dezinfecţie. 
Curăţarea s-a făcut cu micromotorul 
(achiziţionat pentru laboratorul de lemn 
de înaltă performanţă). S-a trecut la 
completarea părţilor lipsă şi distruse, 
urmată de consolidarea părţilor 
demontate.
 În faza finală s-a trecut la 
conservarea masei lemnoase şi 
peliculizare finală de protecţie.
       
          
    Attila Precub    
    Restaurator lemn, 
    Secţia de Etnografie, 
    Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

Semănătoarea la achiziționare Semănătoarea înainte de restaurare

Semănătoarea după restaurare - expusă



CURRICULUM VITAE 

 

Nume şi prenume: Precub Attila 

Funcţia: Restaurator lemn, Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia Etnografie 

Studii: 

1997:   Absolvent al Liceului Andrei Șaguna / specializare electrotehnică 

2004:   Absolvent al Facultății de Arte Vizuale Oradea, secția Restaurare– Conservare 

2000-2005: Licență în arte, specializarea conservare-restaurare, Universitatea din Oradea 

Activitate profesională: 

2008- prezent: Restaurator lemn la Muzeul Țării Crișurilor Oradea 

2008:  Participare la restaurarea mobilierului expus la Muzeul Memorial ”Aurel Lazăr” 

2010:  Participare la restaurarea porților de la sediul nou al Muzeului Țării Crișurilor Oradea 

2008 – prezent: Restaurarea  și conservarea a sute de obiecte  muzeale din colecțiile Muzeului 

Țării Crișurilor Oradea 

2011 –2012:  Participare  în implementarea proiectului ”Crearea de laboratoare de restaurare 

de înaltă performanță cu centrele la Debrețin-Oradea”, finanțat prin programul de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 

Articole publicate în anuarul ”Biharea” - editura Muzeului Țării Crișurilor Oradea 

 

 

 




