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PREAMBUL

Scopul acestui material este de a
furniza un instrument de lucru
locuitorilor din mediul rural, autorităților locale, investitorilor, proiectanților și consultanților implicați în
procesul de construire sau elaborare a
unor regulamente de construire în
mediul rural, pentru a se încadra în
exigențele și obiectivele strategiei
naționale de conservare și promovare
a indentităților locale, precum și de a
da un impuls puternic agenților
economici locali în direcția dezvoltării
durabile în mod responsabil.
Lucrarea își propune să fie un set de
reguli ușor de aplicat, cu exemple
clare (inclusiv de tipul „AŞA DA” sau
„AŞA NU”), care să faciliteze alegerea
modelelor adecvate de către cei ce
vor să construiască în mediul rural. În
același timp, ghidul intenționează să

ușureze activitatea
echipelor de
proiectare/consultanță în alegerea
configurațiilor, a materialelor și a
tehnologiilor necesare construirii aici,
fie că vorbim despre proiecte finanțate
prin PNDR, despre
elaborarea
documentațiilor de urbanism sau
despre simple intervenții cu finanțare
exclusiv privată.
Obiectivul
esenţial
al
acestui
îndreptar este păstrarea nealterată a
spiritului așezărilor în care sunt
propuse proiectele și conservarea
tradițiilor și a peisajului cultural
existent – acestea fiind, de fapt, chiar
resurse pentru dezvoltarea durabilă în
mediul rural. În acest sens, există
deschidere pentru abordări specifice
secolului al XXI-lea care țin cont de
resursele
locale,
de
energiile
regenerabile,
precum
și
de

cunoașterea
acumulată
local
(meșteșugurile și tehnica populară).
Proiectele de succes din mediul rural
evidențiază faptul că există o legătură
foarte strânsă între calitatea peisajului
natural, celui construit și calitatea
vieții. Viitorul oricărei comunități
depinde de modul în care își
administrează resursele.
Mediul construit (construcțiile de
orice fel) poate fi o resursă extrem de
valoroasă sau, din contră, doar un
consumator de resurse. În acest sens,
prezentul material propune soluții care
pun în valoare înțelepciunea tradiției
constructive
locale,
a
utilizării
responsabile a resurselor locale, în
același timp oferind soluții noi, ce țin
de materiale și tehnici moderne de
construcție și de surse de energie
regenerabilă.

Această lucrare este rodul unei
experiențe acumulate pe teren de
către autori, dar și al activității
energice desfășurate de către Grupul
Rural al Ordinului Arhitecților din
România. Ghidul își propune să
soluționeze cât mai multe din cazurile
de intervenții posibile, fără a avea
pretenția de a le acoperi pe toate,
motiv pentru care conținutul său
trebuie în permanență îmbunătățit și
actualizat de către cei preocupați de o
proiectare responsabilă în mediul
rural.
Respectarea
rigidă
a
recomandărilor ar putea să nu fie
benefică în toate cazurile, pentru o
arhitectură de bună calitate importantă
fiind înțelegerea spiritului în care a
fost conceput prezentul ghid.
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PRINCIPII DE PROIECTARE ȘI CONSTRUIRE
Gospodărire responsabilă
a
mediului
construit
Grija cu care întreținem, reparăm
sau construim - fie că este vorba de
casele tradiționale, părintești, sau de
clădiri noi, reprezintă un proces ce
presupune
asumarea
unei
responsabilități față de întreaga
comunitate. Orice clădire trebuie
percepută în primul rând ca o
componentă a ansamblului așezării
sătești. Astfel, o cladire trainică,
frumoasă, care își îndeplinește bine
rostul pentru care a fost construită, ar
trebui să fie un motiv de mândrie
pentru întreaga comunitate. Acest
lucru devine și mai evident, mai
relevant, în cazul clădirilor cu funcțiuni
publice, comunitare: primăria, școala,
„Căminul
Cultural”,
dispensarul,
clădirile de cult, etc..
Principiile care vor sta la baza
oricărei intervenții asupra mediului
construit din zonele rurale (fie că
este
vorba
de
conservare,
întreținere,
modernizare
sau
construire) sunt următoarele:
• respectul
pentru
moștenirea
culturală; se va urmări cu precădere
integrarea în context prin păstrarea
nealterată a identității așezării, a
peisajelor construit și natural;

• responsabilitatea față de urmași;
îmbunătățirea condițiilor de viață în
prezent prin valorificarea resurselor
locale în mod judicios, pe termen lung,
pentru a fi disponibile și generațiilor

viitoare;
• utilizarea surselor de energie
regenerabile;
• valorificarea
amplasamentului
astfel încât forma/volumetria și
înfățișarea clădirii să reflecte climatul
local: orientare și însorire, umiditate și
vânturi
dominante,
oscilații
de
temperatură, etc.;
• utilizarea materialelor și tehnicilor
tradiționale care de fapt reflectă soluțiile cele mai bune cristalizate de-a
lungul timpului pentru condițiile de
mediu locale, ele sunt naturale și
ecologice;
• utilizarea materialelor reciclabile și
refolosirea apelor uzate și pluviale;
• reabilitarea clădirilor existente;
• evitarea folosirii la reparații sau
renovări a materialelor moderne,
incompatibilie
cu
sistemele
de
construcție tradițonale;
• utilizarea mortarelor de var pentru
reparații;
• menținerea,
recondiționarea
tâmplăriei originale;
• o casă sănătoasă, pentru un corp
sănătos! O ventilație corespunzătoare
este esențială!
Pentru noile programe/ funcțiuni
propuse
în
mediul
rural,
întotdeauna
se
vor
analiza
următoarele aspecte:

• Relevanța: „Cât de necesară este
această nouă clădire sau ansamblu
pentru comunitate? Cum se va
asigura întreținerea și funcționarea
noilor clădiri?”
• Incluziunea socială: „Cât de
echitabilă este repartizarea serviciilor,

a utilităților, a facilităților de producție
în teritoriu?”. Se va urmări favorizarea
accesului
tuturor
membrilor
comunității în aceeași masură la noile
funcțiuni.

Dezvoltare comunitară
prin calificare profesională
și
încurajarea
economiei locale
În anumite comunităţi, deşi există
resurse de materie primă valoroase,
acestea sunt neglijate de localnici, iar
meşteşugul prelucrării lor s-a pierdut.
În această situaţie este necesară
instruirea localnicilor astfel încât să
poată avea acces la resurse, în
vederea susținerii unor activităţi de
economie socială capabile să aducă
un venit constant în comunitate.
Acest principiu este extrem de
important atât datorită rezultatului
direct de ieftinire a investiţiei prin
folosirea forţei de muncă locale, cât şi
datorită efectului pe termen lung pe
care îl asigură: în teritoriu rămân nu
numai
funcţiunile
capabile
să
deservească locuirea, ci şi personalul
calificat capabil să le utilizeze.
Acest deziderat se poate atinge doar
printr-o politică investiţională coerentă,
care trebuie să urmeze niste paşi
necesari, cum sunt:
• cooptarea localnicilor adulţi şi lipsiţi
de ocupaţie ca mână de lucru, pentru
început, necalificată;
• aducerea în teritoriu a inginerilor,
maiştrilor, tehnicienilor şi muncitorilor
capabili să instruiască şi să asigure

instruirea lucrătorilor necalificaţi;
• organizarea de cursuri practice de
fomare şi calificare pentru localnici;
• dezvoltarea
unor
centre
de
valorificare
a
materialelor
de
construcție ecologice rurale cu
aplicații în domeniul construcțiilor;
• creşterea gradului de calificare a
personalului pe măsura derulării
programului și, consecutiv, creşterea
remuneraţiei şi capacității de a
întreţine construcțiile noi și existente;
• atingerea
scopului
final,
la
terminarea
programului:
aceste
funcţiuni productive vor rămâne în
teritoriu, urmând să deservească
întreaga aşezare în ansamblul ei; în
plus, zona va fi locuită de un segment
de populaţie productiv, capabil să
presteze munci calificate în cadrul
aşezării şi în vecinătate, capabil să își
întrețină fondul construit.

Rolul arhitectului
Arhitectul are rolul de a cataliza
oportunitățile cu resursele și nevoile
beneficiarilor, indiferent dacă aceștia
sunt o familie, o firmă, un ONG sau
autorități locale. Reușita demersului
său este direct proporțională cu
adaptarea proiectului la cele enumerate mai sus. Aceste lucruri nu
trebuiesc rupte din contextul mediului
rural românesc de început de secol al
XXI-lea, în care confuzia dintre
valoare și non-valoare este destul de
frecventă. În acest sens, arhitectul are
și rolul de a-și informa beneficiarul,
pentru a asigura premise realiste
inițierii unor proiecte/demersuri ce au
ca finalitate sporirea calității vieții,
inclusiv prin atributele mediului natural
sau fondului construit, la care participă
în mod direct. Rolul lui este să aducă
echilibru.
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1. ZONA
4

1.1. Delimitarea geografică
a zonelor după unități
administrativ-teritoriale.
Zona din sudul Dobrogei, situată în
vecinătatea Mării Negre, a graniței cu
Bulgaria și la sud de căile de
comunicație care leagă Cernavodă de
municipiul Constanța, poartă influențe
arhitectonice turcești și tătărești,
reprezintă cca 0,70% din teritoriul
geografic al României, cca 8,83% din
suprafața Dobrogei și cuprinde o parte
din unitățile administrativ-teritoriale ale
județului Constanța.
Zonificarea s-a făcut urmărind
principalele unități geografice locale,
particularizate prin relief, hidrografie,
vegetație și resurse naturale care au
servit ca materiale de construcție.
Caracteristicile specifice zonei, care
o identifică ca o entitate aparte și care
sunt detaliate în capitolul 2, sunt,
pentru zona Dobrogei de Sud,
următoarele: podiș, vegetație de
stepă, piatră, lemn, paie, chirpici,
olane, parter scund.
Ghidul se va studia în contextul
general al regiunii Dobrogei. Pentru
investițiile care se vor realiza în
vecinătatea

Podișului

Dobrogei

Centrale și a Munților Măcin, se va
studia și ghidul destinat acestuia,
deoarece sunt zone de interferență.

Ghidul
se aplică în
toate
localitățile
de
pe
teritoriul
administrativ
al
următoarelor
comune din Județul Constanța:

23 August (cu satele Dulcești,
Moșneni), Agigea (cu satul Lazu),
Albești (cu satele Arsa, Coroana,
Cotu Văii, Vârtop), Amzacea (cu
satele
Casicea,
General
Scărișoreanu), Bărăganu (cu
satul Lanurile), Cerchezu (cu
satele Căscioarele, Măgura,
Viroaga), Chirnogeni (cu satele
Credința, Plopeni), Ciocârlia (cu
satul Ciocârlia de Sus), Cobadin
(cu satele Conacu, Curcani,
Negrești, Viișoara), Comana (cu
satele Pelinu, Tătaru), Costinești
(cu satul Schitu), Cumpăna (cu
satul Straja), Deleni (cu satele
Petroșani, Pietreni, Șipotele),
Dobromir (cu satele Cetatea,
Dobromir
Deal,
Lespezi,
Pădureni, Văleni), Dumbrăveni
(cu satul Furnica), Independența
(cu satele Fântâna Mare, Movila
Veche, Olteni, Tufani), Limanu (cu
satele 2 Mai, Hagieni, Vama
Veche), Mereni (cu satele
Ciobănița, Miriștea, Osmancea),
Murfatlar (satul Siminoc), Negru
Vodă
(satele
Darabani,
Grăniceru, Vâlcele), Pecineaga
(cu satul Vânători), Topraisar (cu
satele
Biruința,
Movilița,
Potârnichea), Tuzla, Valu lui
Traian.

1.2. Precizarea
caracteristicilor
specifice ale zonei
Zona are aspect de câmpie înaltă,
alcătuită geologic dintr-un strat
predominant de calcar cochilifer
sarmațian suprapus peste alte calcare
compacte, toate așezate pe marne.
Peste acest calcar se află depozite de
loess. Pe alocuri, zonele de țarm sunt
caracterizate prin faleze, uneori,
destul de înalte.
Clima este temperat-continentală de
tranziție,
cu
influențe
pontice,
generate
de
brizele
marine.
Predominanta
rămâne
influența
continentală, de ariditate. Iarna,
frecvența crivățului și precipitațiile
reduse sunt elementele climatice cele
mai importante.

Caracteristici demografice
şi etnografice
Tendința
generală
demografică
negativă este accentuată pe zonele
întârziate în dezvoltarea economică
prin migrarea populației spre localități
care oferă locuri de muncă mai
apreciate.
La nivelul zonei, se remarcă o
densitate mai mare a populației în
fâșia litorală, acolo unde turismul și
comerțul oferă o paletă mai largă de
locuri de muncă, deși în marea
majoritate a cazurilor acestea au
caracter sezonier.
Densitatea generală redusă a
populației conduce la un grad de
ocupare a terenului foarte mic.
În ceea ce privește distribuția pe
sexe sau pe grupe de vârstă, se poate
considera ca fiind omogenă, cu

precizarea că populația din zona
litorală este mai tânără.
Caracteristică este prezența, alături
de majoritatea română, în concentrații
mai mari, a turcilor și a tătarilor, de
religie musulmană, dar și a grecilor,
bulgarilor și rușilor lipoveni, de religie
ortodoxă.

Ramuri
economice
meșteșugărești

și

Agricultura este sectorul economic
cel mai important. Terenurile cultivate
și pășunile dețin cea mai mare
pondere din suprafață. Excepție face
litoralul Mării Negre, unde turismul
este activitatea economică principală.
Ocupaţii principale:
- creșterea animalelor și păstoritul,
practicate în toate localităţile din zonă
la nivel de subzistenţă sau la scară

medie;
- cultivarea cerealelor, practicată din
ce în ce mai intensiv, dar și
cucurbitacee și leguminoase.
Ocupaţii secundare:
- vânătoarea de păsări și animale
mici, de câmp, se practică rar, ca
activitate recreativă în aer liber;
- pescuitul se practică la nivel redus,
în zona litorală;
- apicultura se practică în funcție de
perioadele de vegetație ale diverselor
culturi.
Turism:
Potențialul turistic ridicat al zonei îl
reprezintă
zona
litorală,
Tuzla,
Costinești, Schitu, Agigea. Din acest
motiv și din cauza apropierii de orașe,
această zonă este mai urbanizată,
comparativ cu restul teritoriului.
Obiective importante, slab exploatate

Peisaj rural agrar între localitățile Negrești și Independența

1

pentru turism științific sau cultural
sunt: peștera de la Limanu, locul
fosilifer de la Credința, Pădurea Negru
Vodă, Rezervația Naturală Pădurea
Hagieni, așezarea greacă indigenă de
la Albești, geamia de la Amzacea,
monument istoric de clasă B, și altele.
Resurse și industrie:
- exploatațiile agricole sunt surse
pentru industriile: morăritului și
panificației, producătoare de ulei, de
conserve, de biogaz, textilă;
- sectorul zootehnic este sursă
pentru industria laptelui, cea textilă și
a confecțiilor;
- rezervele minerale de calcar și
luturi constituie bază pentru industria
extractivă și construcții.
Meşteşuguri ţărăneşti:
- prelucrarea pietrei: din ce în ce mai
rar utilizată în construcții, în favoarea

Peisaj rural din localitatea Fântâna Mare

betonului armat;
- confecționarea chirpiciului: principal
material de construcție pentru pereți
alături de piatră, lasă în prezent locul
betonului celular autoclavizat;
- ţesături, broderii şi port popular:
ocupație din ce în ce mai rar întâlnită;
- muzicanţi, lăutari, dansuri populare:
în
ultima
perioadă
a
apărut
preocuparea pentru acestea în rândul
populațiilor tătărești și aromâne.
Materiale de construcție
Podișul calcaros și depozitele de
loess constituie sursa cea mai
importantă
de
materiale
de
construcție. Se folosește piatra pentru
fundații și pereți, iar lespezile, la căile
de circulație. Tot pentru pereți se
extrage argilă pentru confecționarea
de chirpici și pentru tencuieli. Zonele
împădurite asigură cantități reduse de
lemn pentru construcții.

2

5

2. SPECIFICUL LOCAL
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Tipologii de țesut și tramă stradală

2.1.
Elemente
de
tipologie și morfologie
a așezării
Satele zonei sunt de tip adunat,
situate în fundul văilor sau în
depresiuni, orientate spre sud, cu
trama stradală parțial rectangulară,
parțial spontană, urmărind uneori
traseele sinuoase ale făgașelor apelor
meteorice care erodează terenul.
Vegetația constă în cea mai mare
parte din plantațiile de pomi fructiferi și
culturile din spatele parcelelor. În rest,
peisajul este dominat de terenuri
agricole, între care apar pe alocuri
pajiști stepice și păduri de foioase
(Hagieni, Negru Vodă, Dumbrăveni,
Comorova).
Inițial satele erau haotice, fără
drumuri fix delimitate, fără garduri
între
gospodării.
Casele
erau
aplatizate, fără nicio ordine în
așezarea lor, uneori îngramădite unele
în altele, din motive de apărare.
Aspectul așezărilor era același ca în
părțile mai apărate din lunca Dunării
sau din nordul județului Tulcea. Satele
coloniștilor români în schimb aveau
străzi largi și drepte, adeseori în plan
geometric, iar casele acestora erau
mai mari.
În așezările rurale cu formă
neregulată a ulițelor se evita
construirea locuințelor cu fața spre
nord, în timp ce, în satele de

1
liniară.

2
Tipologie simplă radial-concentrică,
pliată pe topografie. (Cetatea)

3
Tipologie grilă simplă rectangulară.
(Viișoara)

Tipologie tramă organică. (Hagieni)

5
Tipologie mixtă – grilă rectangulară
+ radial concentrică. (Cobadin)

6
Tipologie mixtă – grilă rectangulară
+ liniară. (Chirnogeni)

7
Tipologie mixtă – grilă rectangulară
și organică. (Movilița)

8
Tipologie hibridă – semiurbană –
caracteristică zonei costiere. (2 Mai)

Tipologie
(Căscioarele)

simplă

4

colonizare, unde se percepe intenția
de organizare stradală, casele aveau
fațada principală îndreptată spre
curte, iar latura îngustă spre stradă.

Tipologii planimetrice ale gospodăriei

Pentru
satele
multietnice
s-a
menținut până târziu locuirea în unități
de vecinătate separate.
Germanii, întemeietori (Schitu) sau
colonizatori ai unor sate existente
(Costinești, Cobadin, Albești), au
construit case mari și impunătoare,
văruite cu alb, cu linii precise și detalii
în culori sobre, străzi bine consolidate
și foarte late, care formau cartiere
înstărite pentru acele vremuri. Rolul
lor a fost de agent civilizator.
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Parcelele tipice sunt alungite, de
obicei cu latura scurtă spre stradă.
Casele sunt situate mai aproape de
stradă, lăsând însă loc în față grădinii
de flori. Anexele principale se află în
curtea din spate a parcelei sau pe
lateral, iar tot acolo se desfășoara
activitatea de cultură a plantelor a
gospodăriei.
Spațiile plantate dețin o pondere
semnificativă în cadrul parcelelor și au
un rol important în conturarea
peisajului sătesc. Se remarcă grădina
de la stradă, cu rol decorativ, care se
prelungește până în zona prispei, și
cea legumicolă, iar în spatele lotului,
terenul destinat agriculturii.

2.2. Amplasarea pe lot,
planimetria casei și
sistemul constructiv
În Dobrogea, tipurile de gospodării
provin din diferite zone geografice,
pentru că aici au găsit adăpost de-a

1
Exemplu
de
organizare
a
gospodăriei în care locuința cu
verandă este așezată cu latura lungă
spre drum, cu fața spre grădina de
flori și cea de zarzavat, în spate fiind
grădina de legume sau cereale.
Anexele sunt în spatele casei, lipite de
aceasta sau separate.

2
Exemplu
de
organizare
a
gospodăriei în care locuința este
așezată cu latura lungă paralelă cu
strada, cu spatele către aceasta, deschizându-se către grădina de zarzavat, cea de flori și legume/cereale.
Acest mod de orientare față de
punctele cardinale, și nu față de drum,
se întâlnește la casele tătărăști.

3
Exemplu
de
organizare
a
gospodăriei în care locuința - cu
prispă pe o latură sau două - este
situată perpendicular pe stradă, cu
grădinile de flori și zarzavat la stradă
și cu grădina de legume sau cereale
în spatele parcelei. Anexele sunt lipite
de casă pe latura lungă și în spate.

4
Exemplu
de
organizare
a
gospodăriei, în care locuința cu
cerdac/pridvor deschis și verandă este
situată perpendicular pe stradă, cu
grădinile de flori și zarzavat la stradă
și cu grădina de legume sau cereale
în spatele parcelei. Anexele sunt lipite
de casă pe latura scurtă și în spate.

5

6

7

8

lungul veacurilor multe grupuri etnice
(greci, turci, tătari, bulgari, români,
găgăuzi, germani, lipoveni, ruși,
italieni, aromâni) care și-au adus
fiecare
aportul
la
constituirea
spațialității satelor.
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Tipologii planimetrice ale locuinței

Cum diversele etnii au conviețuit în
aceeași așezare ori au ocupat un sat
părăsit, acest lucru a dus la prezența
în același loc a formelor de limbaj
arhitectural specifice și altor subzone
dobrogene.
Poziția casei pe teren este foarte
variată de la sat la sat, în funcție de
etnia
întemeietorilor,
ocupațiile
principale, relief sau vântul dominant.
În unele situații, casa era cu spatele
la nord (vântul dominant), oarecum
indiferentă față de drum, dar cu
vedere către restul terenului (în
special în cazul caselor turcești sau
tătărăști). În altele, casa se poziționa
cu fața spre drum, la distanță,
separând grădina de flori din față de
cea de cereale și legume din spate și
de curtea animalelor. Pe lângă
tipologiile planimetrice oarecum liniare
exemplificate grafic aici, mai este
prezentă tipologia derivată, cu plan în
forma literei „L”.

1
Exemplu de organizare a locuinței
tricamerale cu verandă și extindere
organică prin adăugarea de anexe.

2.3. Tipologiile de acoperișuri, pante, materiale
de învelitori, culori, goluri de iluminare și
ventilare (forme permise) în funcție de
caracteristicile de climă, relief și tehnici locale
Acoperișul este aplatizat, în două
sau patru ape cu pante cuprinse între
25% și 70%. La casele mai vechi,

acoperișul avea o singură pantă, ușor
înclinată și se realiza cu șarpantă din
lemn. Tavanul, dacă exista, era scund,

2
Exemplu de organizare a locuinței
tricamerale cu cerdac închis (tipic
tătărască) și extindere prin adăugarea
de anexe.

3
Exemplu de organizare a locuinței
tricamerale cu prispă pe o latură sau
două și extindere organică prin
adăugarea de anexe sau a unei alte
camere.

4
Exemplu de organizare a locuinței
tricamerale cu cerdac deschis și
verandă și incrementarea organică de
anexe.

dar de cele mai multe ori lipsea, iar
peste căpriori se puneau lemne și
deasupra stuf, paie, trestie, scaieți sau
cucută. Apoi se adauga un strat de
paie, unul de pleavă, unul de cenușă
și altul de pămînt galben. Tot în cazul
caselor vechi, cu acoperișul într-o
pantă, învelitoarea se făcea din
pământ galben amestecat cu cenușă
umezită,
așezate
peste
nuiele
împletite și paie.

La sfârșitul secolului al XIX-lea,
învelitorile erau din stuf, sau olană, iar
mai recent și din tablă sau țiglă
ceramică. Sub învelitoarea din olane
se
întâlnea
uneori
un
strat
termoizolant de lut amestecat cu paie.

ultimele decenii, anexele s-au acoperit
cu plăci ușoare de tablă, azbociment
sau carton bitumat așezat pe
astereală, lestate cu pietre sau fixate
cu șipci bătute în cuie.

Lemnul folosit era de esențe locale,
precum
teiul,
salcia.
Anexele
gospodărești
se
acopereau
cu
șarpante cu două sau o singură apă,
cu șarpantă de asemenea din lemn și
învelitoare din paie sau olane. În

Culorile acoperișurilor vechi sunt
cele naturale ale învelitorii: brun,
cărămiziu, gălbui, etc..
Acoperișul tradițional nu adăpostește
și o funcțiune de locuire, ci doar de
depozitare. De aceea este lipsit de
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1

2

3
TIPOLOGIA SPECIFICĂ ZONEI - Releveu al unei case din Mangalia cu anexe, pentru două familii, cu prispă în ax, înglobată in volum, având fundații și pereți din piatra, stâlpi ai prispei din lemn, planșee și
șarpantă de lemn cu învelitoare din olană. Clădire de dimensiuni mari, constructia este ridicată mult de la nivelul terenului marcând starea materială a proprietarului. Anexele gospodărești sunt pe măsura
locuinței. Aceasta ar fi una din tipologiile de locuințe reprezentative și aproape unice pentru zona Dobrogea de Sud.

lucarne. Poate avea goluri mici de
ventilație și poate fi străpuns numai de
coșurile de fum ale sobelor.
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2.4
Gabaritele
și
proporțiile
conforme
specificului local
Din punct de vedere volumetric,
casa
tradițională
are
înălțimea
pereților mai mare decât înălțimea
acoperișului. Această proporție este
valabilă
și
pentru
anexele
gospodăresti.
Zona este dominată de tipologia
locuințelor tătărești și turcești cu plan
bicelular, cu sală (ayat) și încăperea
de locuit, (oda). Acestui tip i s-a
asociat în unele cazuri, prispa,
dezvoltată de-a lungul fațadei sau
doar parțial pe fațada principală.
Fundația prispei putea avea și rolul de
banchetă lipită de casă.

1
Casă tricelulară, cu verandă îngustă pe centru, înglobată în volumul
construcției și sală (tindă) retrasă. Camerele sunt egale. Intrarea e marcată de
doi stâlpi zidiți sau, în alte cazuri, din lemn. (Moșneni)

2
Casă tricelulară cu cerdac decroșat, zidit, inchis, caracteristică populației
tătărești. Camerele sunt egale. Intrarea este marcată de doi stâlpi zidiți, care
delimitează goluri, arcuite la partea superioară. Acoperișul prezintă ape pe tot
perimetrul zidurilor. (Negrești)

3
Casă tricelulară cu prispă pe două laturi, acoperiș aplatizat și învelitoare din
olană. (Negrești)

4
Casă tricelulară cu cerdac deschis și prispă. Acoperișul este destul de
aplatizat, permițând învelirea cu olană. Ferestrele sunt dezvoltate pe înălțime.
(Petroșani)

Un alt tip planimetric apărut mai
târziu este cel tripartit, cu sală
centrală și două camere, una de locuit
și cealaltă cu funcție de reprezentare.
Unele case dispuneau de un vestibul
îngust, rezervat încălțămintei (papîșlîc). Prispa apare doar central, prin
retragerea peretelui exterior al sălii,
neaducându-se modificări volumetriei
acoperișului.
Pentru tătari a devenit specifică
alipirea la aceste tipuri a altor module
asemănătoare, rezultând o variantă
planimetrică rectangulară alungită, în
care trăia familia extinsă.

2.5. Travei de fațadă
conform specificului local, fără a ieși din scara
clădirilor învecinate, ca
percepție umană

NU
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Elementele regulatoare care creează
liniile principale ale faţadelor sunt linia
de coamă, linia de streaşină, prispa,
soclul.
Se remarcă marcarea accesului, la
locuințele mai noi, cu un balcon
(cerdac, verandă) care poate fi un
volum adăugat celui principal, cu
acoperiș în două sau trei ape, sau
înglobat în acesta.

1
Ferestrele sunt orizontale, împărțite în trei canaturi. (Dulcești)

3
AȘA NU: Caz frecvent de modificare eronată a golurilor ferestrelor prin
închiderea cerdacului.

DA

Fără modificarea volumului simplu al
acoperișului, marcarea intrării poate
consta și într-o arcadă principală,
flancată de două mai mici, cu parapet.
Unele locuințe, de asemenea mai
noi, au prispă pe fațada principală,
conturată de stâlpi de lemn, în general
fără parapet.
Detalii decorative sunt rar întâlnite:
ancadramente la ferestre, capiteluri,
pazii de lemn. Soclul este simplu, de
piatră, iar la construcțiile mai vechi
sau la anexe poate lipsi.

2.6. Raportul plin/gol,
forma, dimensiunea și
proporția golurilor și a
ferestrelor
conform
specificului local

2
Casa din imagine este probabil de influență germană, Decorația cerdacului și
ferestrele înalte tipic împărțite susțin această ipoteză. (Negrești)

4
AȘA DA: Restaurare reușită a tâmplăriei cu obloane tipice caselor din zona
litorală. (Vama Veche)

Ferestrele sunt simple, în general în
unul, două sau chiar trei canaturi.
Verandele, care prezintă deschideri
mai mari, au tâmplaria împărțită și pe
orizontală și pe verticală. În ultimele
decenii, aceasta s-a realizat din profile
metalice, pe lângă cele existente, de

Ca rezultat al infuenței urbane și a
importurilor nespecifice, au apărut
goluri de forme atipice, fără o
coerență de ansamblu, lipsite de
autenticitate. Au apărut, de asemenea
lucarne, de forme diverse în
acoperișuri cu pantă prea mare, din

lemn. La construcțiile vechi, golurile
sunt mici și sunt dispuse pe fațadele
neexpuse vântului. Tâmplăria este din
lemn, vopsit în culori pe bază de ulei
de in.

necesitatea de a rezolva funcțiunile
noi în spațiul delimitat de acestea.
Tendința actuală este de mărire a
suprafețelor vitrate, datorită condițiilor
actuale de confort pe care spațiile
trebuie să le asigure.

3. AMPLASAREA
CONSTRUCȚIILOR
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3.1. Prevederi generale
Dobrogea este unul dintre cele mai
vaste și coerente peisaje din România. Peisajul rural cultural al Dobrogei
prezintă o arhitectură orizontală, în
aceste spații largi, deschise, care se
inserează în vegetația tipică stepei.
Este o arhitectură sărăcăcioasă, puțin
pretențioasă, în care, după Al Doilea
Război
Mondial,
s-au
asimilat
elemente precum arcade și colonade
importate din oraș. Casele dobrogene
își compun volumele operând cu un
repertoriu comparativ mult mai bogat
de materiale, atât minerale (piatră,
pământ divers prelucrat), cât si
vegetale
(lemn,
nuiele,
stuf).
Elementul etnic își aduce și el aportul,
mai ales în materie de finisaje și
ornamente, structurile de bază
supunându-se în mod relativ uniform
unor reguli comune, impuse de mediu.
În Dobrogea, unele tipuri de case
provin și din diferite alte zone
geografice, pentru că grupurile etnice
amintite în capitolul precendent au
adus cu sine propriul mod de locuire.
Acest fapt a condus la prezența în
fiecare sat a formelor de limbaj
arhitectural specific și altor subzone,
descrise mai jos prin prisma
caracteristicilor lor dominante.

Nu se recomandă derogări de la
regulamentele locale de urbanism
prin documentații de urbanism
PUD/PUZ. În situaţia în care se vor
întocmi astfel de documentaţii,
acestea vor cuprinde în mod
OBLIGATORIU documentaţia pentru
studiul
de
amplasament
şi
încadrare
în
volumetria
de
ansamblu, conform cu Anexa 1. Se
va justifica amplasarea pe teren cu un
plan de încadrare în zonă (Anexa 1),
care
să
evidențieze
așezarea
tradițională a construcțiilor pe loturi.
Se vor identifica zonele de risc (de
exemplu, harta de inundabilitate,
alunecările de teren, etc.) și se va
evita construirea în aceste zone.
Se iau în considerare următoarele
tipuri de construcții:
- construcții noi cu gabarit mic –
suprafața acestora este mai mică de
120 mp – adecvate pentru funcțiuni
precum: locuințe individuale, cabinete
medicale,
puncte
farmaceutice,
ateliere meșteșugărești sau de
producție de mici dimensiuni, centre
comunitare cu rol social;
- construcții noi cu gabarit mediu
– suprafața acestora este cuprinsă
120 si 250 mp – adecvate pentru
funcțiuni de tipul: locuințe individuale,
funcție educațională (creșe, grădinițe,
after-school), ateliere mecanice, hale
de producție, ateliere meșteșugărești

și de producție de dimensiuni medii,
agropensiuni;
- construcții noi cu gabarit mare –
suprafața acestora depășește 250 mp
– pot fi:
- realizate sub formă de ansamblu
pavilionar, adecvat inserării în țesutul
rural a funcțiunilor de tip: servicii,
birouri, administrație, IT, etc.;
- realizate sub formă de ansambluri
de dimensiuni mari, adecvate pentru
funcțiuni de tipul: educațională (școli,
săli de sport), producție nonagricolă,
activități meșteșugărești, depozitare,
ferme zootehnice, industrie agroalimentară, crame, etc.;
- intervenții asupra construcțiilor
existente – pentru acestea (reconversie şi/sau extindere), conversia
funcţională şi volumetrică se va realiza
cu păstrarea specificului local şi
integrarea construcţiei şi extinderilor în
ansamblul organizării gospodăriei.

3.2. Amplasarea
cadrul aşezării

1
Fântâna Mare, sat dispus în depresiune, pe cursul apei

în

Amplasarea în cadrul așezării,
ținând cont de accesibilitate, de
suprafața de teren necesară funcțiunii
respective, se face în vatra satului
sau la periferie/trup izolat, după cum
se va indica în continuare.
Dacă se pune problema modificării
parcelarului istoric (divizare sau
comasare), acest lucru se poate face
fără modificarea aspectului dinspre
spațiul public și fără densificarea
fondului
construit.
Comasarea
parcelelor istorice se recomandă a fi
făcută în zona din spate (grădină) a
parcelei, nu și la stradă. Terenul
rezultat din comasare va avea
suprafață minimă de 500 mp și front la

2
Petroșani, sat de tip anatolian, pliat pe topografia deluroasă.

stradă minim de 15,00m.
Există două soluții de amplasare a
construcțiilor noi:
a) în afara vetrei satului – pentru
funcțiuni precum: centre de producție
și de procesare de dimensiuni mari,

mori de apă, grajduri, săli de sport
mari, etc.;
b) în vatra satului: toate celelalte
funcțiuni, conform regulamentului de
urbanism.
Se va ține cont de țesutul rural în

inserția funcțiunilor noi, astfel:

A. Construcții noi cu
gabarit mic (<120 mp),
construcții noi cu gabarit
mediu (120-250 mp) și
construcții noi cu gabarit
mare
(peste
250
mp)
dispuse
în
sistem
pavilionar, care se încadrează în
țesutul local, având dimensiuni în plan
și în înălțime aproximativ egale cu
casele și anexele gospodărești
specifice așezării respective (sau mai
mari cu maxim 5%) sau pentru
investițiile care prevăd mai multe
corpuri de clădire cu dimensiunile
caselor și anexelor gospodărești
specifice așezării vor fi amplasate în
vatra satului, în parcelarul istoric, sau
la marginea acestuia, ținând cont de
poziția clădirilor din vecinătate, pentru
a asigura însorirea, igiena și coerența
arealului din care vor face parte.

B. Construcții noi cu
gabarit mare (peste 250mp)
de tip monovolum, cum sunt
magaziile/depozitele
sau
cele
destinate producției, care nu pot fi
fragmentate în sistem pavilionar și
care depășesc scara locului, vor fi
obligatoriu amplasate în afara satului,
la marginea localității, într-o zonă
rezervată prin PUG sau neocupată de
țesutul specific local, fără să agreseze
peisajul și perspectivele importante
către sat, constituind o dominantă
vizibilă din drumul principal sau din
puncte de belvedere cunoscute la
nivel local. În general, se recomandă
ca acestea să fie amplasate într-o
zonă în afara conurilor de vizibilitate

importante, chiar la o depărtare mai
mare de sat pentru a nu agresa
caracterul rural al zonei, sau se vor
găsi
soluții
compensatorii
de
ameliorare a impactului vizual major
asupra teritoriului: obturarea cu
vegetație, îngroparea parțială acolo
unde funcțiunea permite acest lucru,
etc..

3.3. Amplasarea
teren

pe

În zona de stepă a Dobrogei, unde
piatra și pământul sunt din abundență
și unde populația musulmană e
prezentă și în zilele noastre, satele
păstrează vechea structură organică,
Casele sunt de obicei scunde,
construite din piatră sau chirpici, lipite
cu pământ și acoperite cu olane. Ele
sunt împrejmuite cu garduri de piatră
nu prea înalte. Tabloul așezărilor este
monocrom, de culoarea pământului
bătut.
Localitățile zonei au fost întemeiate
în general de turci sau tătari, fiind
colonizate ulterior de alte populații. În
stepă, satul tătăresc se așează de
obicei într-o depresiune. Acolo
găsește condiții favorabile pe timpul
iernii, aspectul general fiind acela de
sat sărac. Arborii lipsesc, sunt doar
arbuști,
casele
sunt
mici
și
îngrămădite, fără vreo ordine în
amplasare. Străzile sunt înguste și
întortocheate, curțile în cele mai multe
cazuri neîmprejmuite sau împrejmuite
cu garduri de piatră joase. Casele
sunt de asemenea joase. La început,
perimetrul amplu al curții era comun,
apoi a început să se divizeze în
funcție de numărul familiilor.

Principiul spațial derivat din ritul
religios de a orienta casele cu fața
spre Mecca era respectat de turci, dar
nu se impunea ca regulă strictă și la
casele tătărești. În localitățile lor,
casele erau dispuse nu neapărat
aliniate la drum.
Aspectul satului turcesc era tipic
anatolian, cu străzi înguste și
labirintice, mărginite de garduri zidite
din blocuri de piatră. Prezintă locuințe
rare, împrejmuite cu gard până la
înălțimea staturii umane.
În gospodăriile turcești, acareturile
se găseau în perimetrul curții de afară:
grajdul, șopronul, o încăpere pentru
primirea musafirilor și pentru adunările
bărbaților. În fața casei este o mică
grădină de flori, pomii fructiferi
aflându-se într-o altă curte interioară,
alăturată celei pentru cultivarea
legumelor. În
apropierea
curții,
rezervată activității femeilor, se
găseau hambarul, bucătăria de vară și
cuptorul pentru pâine.
Organizarea gospodăriei este în
general dispersată, iar modalitatea de
așezare a construcțiilor componente
este atât de diversificată, încât nu se
poate stabili o regulă valabilă cu
caracter general. Totuși se poate
afirma că structura gospodăriei
oglindește în mod veridic specificul
ocupațional al locuitorilor. Pentru
satele multietnice s-a menținut până
târziu locuirea în unități de vecinătate
separate.

3.4. Recomandări
Amplasarea pe lot trebuie să
respecte coerenţa de ansamblu în
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Casă tipică cu prispă pe două laturi. (Petroșani)
care se integrează şi se va face
conform specificului localităţii, în
funcţie de varii elemente precum:
accesibilitate, panta terenului, orientare, însorire, curenţi de aer, prezenţa
unui curs sau oglinzi de apă, alinieri,
fronturi, retrageri de la stradă/uliţă,
numărul
și
ierarhia
clădirilor
amplasate pe lot şi distanţele dintre
acestea.
Modul de amplasare a construcţilor
pe
teren
va
avea
la
bază
reglementările PUG, codul civil,
normativele şi legislaţia în vigoare
privitoare la distanţa minimă dintre
construcţii, însorire, rezistență şi
stabilitate, securitate la incendiu și
celelalte cerințe de calitate. În cazul
zonelor
construite
compact,
construcţiile se vor alinia cu existentul,
dacă există aliniere. Se recomandă
retragerea construcţiilor faţă de
aliniament, dacă se respectă coerenţa
şi caracterul fronturilor stradale locale.

1

Se vor păstra organizarea şi
ierarhizarea specifice pe parcelă a
construcţiilor, asigurându-se integrarea volumelor în imaginea generală
percepută la nivelul străzii. Pentru
menținerea sau refacerea identității
spațiului tipic rural este importantă
preluarea și evidențierea relației şi a
dialogului
dintre
zonele
unei
gospodării,
accesele,
traseele,
articulațiile, gabaritele, orientarea
construcțiilor unele față de celelalte și
față de drum, precum și limbajul
arhitectural
echilibrat,
volumetria
discretă.
Gabaritul construcțiilor nu îl va
depăși pe cel caracteristic localității
sau al unității de vecinătate în care are
loc inserția. Dacă din necesități
funcționale este necesară o suprafața
construită mare, se va căuta pe cât
posibil o rezolvare în sistem pavilionar.
Construcţiile noi nu trebuie să se
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evidenţieze ca elemente dominante
vizibile din drum sau din diverse
puncte de perspectivă şi belvedere
cunoscute la nivel local. Se va justifica
amplasarea pe teren cu un plan de
încadrare în zonă (Anexa 1), care să
evidențieze încadrarea în ţesutul rural
a construcţiilor propuse şi armonizarea cu scara şi modul de amplasare
în cadrul parcelei.
Pentru toate funcţiunile aflate în
studiu se recomandă refolosirea și
revalorificarea
fondului
construit
existent valoros: a caselor, grajdurilor,
șoproanelor și a altor anexe, (există,
de
exemplu,
problema
caselor
tradiționale abandonate, nu neapărat
listate ca monumente istorice), care
păstrează de cele mai multe ori
caracteristici sintetice ale arhitecturii
tradiţionale.
Extinderile construcțiilor existente se
pot realiza:
• în continuarea volumului, la
înălţime asemănătoare cu acoperișul
(însă coama acoperișului nou nu o va
depăși ca înălțime pe cea a casei
tradiționale) şi cu aceeaşi formă de
acoperiş,
respectând
ierarhia
volumelor;
• ca volum nou, similar ca formă şi
proporţie, legat de volumul existent
prin diverse spaţii de articulare;
• prin reconversia şi extinderea
anexelor: șoproane, grajduri.
Autorizarea lucrărilor se face cu
respectarea normelor stabilite de
consiliile locale pentru ocuparea
raţională a terenurilor şi pentru
realizarea următoarelor obiective:
• completarea zonelor centrale,
potrivit condiţiilor urbanistice specific
impuse de caracterul zonei, având

prioritate instituţiile publice, precum şi
serviciile de interes general;
• valorificarea terenurilor din zonele
echipate cu reţele tehnico-edilitare.
Amplasarea construcţiilor care, prin
natura şi destinaţia lor, pot genera
riscuri tehnologice (determinate de
procesele industriale sau agricole care
prezintă pericol de incendii, explozii,
radiaţii, surpări de teren sau posibile
emisii poluante pentru apa și sol se
face numai pe baza unui studiu de
impact elaborat şi aprobat conform
prevederilor legale.
Autorizarea executării construcţiilor
şi a amenajărilor pe terenurile agricole
din extravilan este permisă pentru
funcţiunile şi în condiţiile stabilite de
lege. Se va urmări gruparea
suprafeţelor
de
teren
afectate
construcţiilor,
spre
a
evita
prejudicierea activităţilor agricole,
respectiv de creştere a plantelor și
animalelor.

Nu se va construi pe terenurile
agricole din intravilan, terenurile cu
destinaţia de vie, fâneaţă sau livadă
(cu excepția clădirilor de exploatare a
respectivelor produse agricole).

NU

3.5. POT, CUT, regim
de înălțime
Regulile
de
amplasare
ale
funcțiunilor vor avea la bază
reglementările urbanistice aflate în
vigoare, codul civil, normativele şi
legislaţia în vigoare privitoare la
distanţa minimă dintre construcţii,
însorire, rezistență mecanică şi
stabilitate, securitate la incendiu și
celelalte cerințe de calitate.
Nu sunt recomandabile derogări
de la regulamentul general de
urbanism prin planuri urbanistice
de detaliu sau zonale. În situaţia în
care se vor întocmi astfel de
documentaţii, acestea vor cuprinde în
mod OBLIGATORIU documentaţia

NU

2
AȘA NU: Este interzisă amplasarea în vatra satului a unor construcții
supradimensionate, având o volumetrie ce nu amintește de specificul local.
pentru studiul de amplasament şi
încadrare în volumetria de ansamblu,
pentru
justificarea
oportunității
intervenției din punct de vedere al
soluției de amplasare pe parcelă.
Pentru terenurile rezultate în urma
dezmembrării, coeficienții P.O.T. și
C.U.T. se vor calcula raportat la
suprafața terenului inițial.

A. Construcții noi cu
gabarit mic (<120 mp),
construcții noi cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și
construcții noi cu gabarit
mare
(peste
250
mp)
dispuse în sistem pavilionar

1
AȘA NU: Este interzisă amplasarea în vatra satului a unor construcții
supradimensionate, având o volumetrie ce nu amintește de specificul local.s

• P.O.T. maxim = 20%, în funcție de
densitatea clădirilor din localitate;
• C.U.T. maxim = corespunzător
procentului de ocupare a terenului și
regimului
de
înălțime
maxim

acceptate;
• regim de înălțime maxim = Parter,
cu excepția unităților de primire
turistică, unde se acceptă P+1 în
așezările din zonele cu relief deluros,
care au acest regim de înălțime
înscris în specificul local. Nivelul
superior nu va depăși 30% din
suprafața parterului și este permis
numai în localitățile/vecinătățile unde
nu este specific etajul sau mansarda;
Acolo unde este specific comunelor
limitrofe zonei de coastă a Mării Negre
– respectiv Costinești, Tuzla, Limanu,
Agigea, 23 August – etajul poate
acoperi întreaga suprafață a parterului
sau poate chiar ieși în consolă peste
perimetrul parterului cu maxim 90 de
centimetri.
• înălțime maximă la streașină față
de cota parterului= 2,80m;
• înălțime maximă la coamă = 4,30m
în cazul învelitorilor ceramice, În cazul
unităților de primire turistică, cotă pot
crește cu până la 1,50m;
• înălțarea parterului față de teren va

fi conform specificului local, adaptată
la condițiile de relief și climă, în
general nu va depăși 50 cm.

NU

DA

B. Construcții noi cu
gabarit mare (peste 250 mp)
de tip monovolum în funcție
de densitatea așezărilor în
cadrul satului:
• P.O.T. maxim = 20%;
• C.U.T. maxim = corespunzător
procentului de ocupare a terenului și
regimului
de
înălțime
maxim
acceptate;
• regim de înălțime maxim = parter,
cu excepția spațiilor administrative,
unde, respectiv P+1, în așezările din
zonele cu relief deluros, care au acest
regim de înălțime în specificul local.
Nivelul superior nu va depăși 100 mp;
• înălțime maximă la streașină =
4,00m;
• înălțime maximă la coamă = 6,00m
(pentru clădirile parter), respectiv 9
metri. În cazuri justificate funcțional,
se acceptă etaj sau mansardă parțială
(supantă mansardată) pe o suprafață
de maxim 20% din suprafața
construită;
• înălțarea parterului față de teren va
fi conform specificului local, adaptată
la condițiile de relief și climă, în
general nu va depăși 50 cm față de
cota terenului amenajat.
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1
AȘA NU: Supradimensionarea unor construcții mici poate scoate construcția
din scara locului, cu impact negativ asupra peisajului.

2
AȘA DA: Construcție monovolum conformă cu scara și specificul local, chiar
dacă prezintă un element tip dominantă verticală. (Comana)

DA

3
Modelul pentru casele cu etaj evazat față de conturul parterului ce sunt
specifice Balcicului. (Casa Constantiniu, arh. Henrieta Delavrancea Gibory)

4
AȘA DA: În cazul localităților costiere enumerate se poate admite construcția
cu etaj care poate depăși perimetrul construit al parterului. (Vama Veche)

3.6 Amplasarea construcțiilor și a amenajărilor
noi în afara vetrei satului – probleme de încadrare
în peisaj
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NU

NU

5
AȘA NU: Se va evita amplasarea
unor construcții supradimensionate ce
modifică silueta așezării rurale, dacă
este percepută de pe un drum
principal.

DA

NU
1
AȘA DA: Se poate lua în calcul amplasarea unei construcții
supradimensionate la intrarea în sat/comună dacă nu alterează silueta și este
camuflată, pe cât posibil, în vegetație.

NU

3
AȘA NU: Se va evita amplasarea unei construcții supradimensionate dacă
dăunează unei perspective importante asupra satului, obturând clădiri
importante.

NU

6
AȘA NU: Nu se va accepta
amplasarea de panouri publicitare de
orice fel care modifică percepția
asupra așezării rurale.

DA

7

2
AȘA NU: Se va evita amplasarea unei construcții supradimensionate în orice
punct de perspectivă dinspre mare asupra satului/comunei.

4
AȘA NU: Se va evita amplasarea unei construcții supradimensionate vizibile
de pe un drum de țară, obturând clădiri importante.

AȘA DA: Amplasarea ansamblurilor de edificii mari în afara vetrei
satului se va face pe cât posibil în
sistem
pavilionar,
încercându-se
camuflarea în peisajul natural pe cât
posibil – aici exemplul unei crame.

3.7 Amplasarea construcțiilor și a amenajărilor
noi în vatra satului – probleme de încadrare pe lot

Amplasarea pe lot se va face
conform specificului localității, astfel
încât să se asigure coerența arealului
din care vor face parte, dar și în
funcție
de
accesibilitate,
panta
terenului, orientare, însorire, curenți
de aer, vânturi dominante, prezența
unui curs sau unei oglinzi de apă,
alinieri, fronturi, retrageri de la
stradă/drum,
număr
de
clădiri
amplasate pe lot și distanțele dintre
acestea. Pentru menținerea sau
refacerea identității spațiului tipic rural,
este la fel de importantă preluarea și
evidențierea relației dintre zonele unei
gospodării, accesele, traseele, articulațiile, transferul de la public la intim,
orientarea construcțiilor unele față de
celelalte și față de drum, ca și limbajul
arhitectural echilibrat, volumetria discretă și materiale de construcție
naturale.
Se va justifica amplasarea pe teren
cu un plan de încadrare în zonă, care
să evidențieze așezarea tradițională a
construcțiilor pe loturi în zonă.
Amplasarea se va justifica printr-un
studiu de amplasare.
Este interzisă amplasarea în vatra
satului
a
unor
construcții
supradimensionate
sau
cu
o
volumetrie ce nu amintește de
specificul local.
Se vor identifica și marca pe planul
de încadrare în zonă ZONE DE RISC
(ex. harta de inundabilitate, pericole

evidente de alunecări de
posibile emisii poluante etc.).

teren,

Este interzisă amplasarea clădirilor
la stradă, dacă specificul local nu
prezintă această tipologie.

NU

1
Țesut rural omogen cu grilă stradală
rectangulară. Clădirile sunt aliniate.
Distanța față de aliniamentul stradal
este în cea mai mare parte constantă.
(23 August)

Recomandări care ţin de
calitatea utilizării spaţiilor
Cultură şi educaţie: În cazul
construcţiilor de învăţământ, se
recomandă împărţirea amplasamentului în mai multe zone funcţionale:
zona ocupată de construcţie, zona
curţii de recreaţie, zona terenurilor şi a
instalaţiilor sportive şi zona verde.
Pentru învățământul preşcolar (grădiniţe), se va asigura o suprafaţă
minimă de teren de 22 mp/copil, iar
pentru şcoli primare, gimnaziale, licee,
şcoli postliceale şi şcoli profesionale,
o suprafaţă minimă de 20 mp/elev.

NU

5

7
AȘA DA: Amplasare corectă a
construcției aliniată celor vecine,
atunci când există aliniere. Dacă nu
există orientare comună sau apropiere
față de una din limitele laterale, atunci
construcția se poate amplasa oricum,
dar respectând alinierea.

DA

NU

2
Țesut rural heterogen, însă cu străzi
dispuse în sistem grilă rectangulară.
Clădirile nu sunt aliniate, însă există
un oarecare paralelism între acestea.
Distanța față de aliniamentul stradal
nu este constantă. (Limanu)

6
AȘA
NU:
Dacă
construcțiile
învecinate sunt aliniate, este interzisă
amplasarea celei noi dacă nu
respectă regula locală.

8
AȘA DA: Amplasare corectă: doar
în cazul în care nu există o aliniere a
clădirilor la strada și poziționarea
acestora pe parcelă este, de
asemenea, aleatorie.

NU

Modul de ocupare a terenului:
• 20 % teren ocupat de construcţii;
• 80% teren amenajat (curte pentru
recreaţii şi amenajări sportive, zonă
verde, grădină de flori) din terenul
total.
Sănătate: Pentru construcţiile de
creşe
şi
creşe
speciale,
amplasamentul trebuie să asigure o
suprafaţă de minimum 25 mp/copil
pentru creşe şi de 40mp/copil pentru
creşe speciale, grupate în mai multe
zone: zona ocupată de construcţii,

4

DA

3
Țesut rural heterogen cu grilă
stradală
organică.
Nu
există
aliniament, nici orientare comună a
caselor pe parcele. (Hagieni)

9
AȘA NU: Clădire supradimensionată ce cauzează o ruptură de scară între ea
și celelalte edificii din vatra satului, o caracteristică negativă a localităților din
zona costieră, acolo unde presiunea de a construi intensiv este ridicată.
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zona ocupată de spaţii de joacă (nisip,
bazin, plajă, gazon); zona administrativă şi zona verde de parc şi alei.
Pentru cabinetele medicale se vor
respecta regulamentul local de
urbanism și normativele specifice.

18

NU

NU

Modul de ocupare a terenului:
• 20 % teren ocupat de construcţii;
• 80% teren amenajat (curte pentru
recreere, loc de joacă, zonă verde,
grădină de flori) din terenul total.
Pentru a asigura un grad de însorire
optim şi o eficienţă energetică sporită,
saloanele, rezervele, cabinetele medicale se vor orienta spre sud, sud-est
şi sud-vest. Laboratoarele, serviciile
tehnice
medicale,
spaţiile
care
necesită o lumină constantă pe tot
parcursul zilei se vor orienta spre
nord. Dormitoarele şi spaţiile de joacă
din creşe, creşe speciale şi centre
pentru copii vor fi orientate spre sud,
sud-est, sud-vest.

1
AȘA NU: Dacă există regula locală ca edificiile să fie amplasate cu fațada
scurtă paralelă cu strada, se va respecta acest principiu. Noua clădire nu se va
amplasa în niciun caz cu fațada lungă paralelă cu strada.

NU

2
AȘA NU: Dacă există regula locală ca edificiile să fie amplasate cu fațada
lungă mai aproape de una din limitele laterale, aceasta fiind aceeași în cadrul
fiercărui lot de pe stradă luat în parte, atunci noua clădire nu se va amplasa în
niciun caz mai aproape de cealaltă limită laterală a parcelei.

DA

Construcţiile comerciale şi de
servicii: se recomandă orientarea
spaţiilor funcţionale pe lot astfel încât
să se asigure însorirea spaţiilor pentru
public şi a birourilor, conform normelor
specifice.
Construcţiile
de
învăţământ:
pentru a asigura un grad de însorire
optim şi o eficienţă energetică sporită,
orientarea sălilor de clasă va fi către
sud, sud-est, sud-vest (mai puţin
recomandat). Bibliotecile, sălile de
ateliere şi laboratoarele, spaţiile care
necesită o lumină constantă pe tot
parcursul zilei, se vor orienta spre
nord. Terenurile de sport se vor
orienta cu latura lungă pe direcția
nord-sud, cu o abatere de maximum
15 grade spre est sau spre vest.

3
AȘA NU: Dacă există regula locală ca edificiile să fie amplasate cu fațada
lungă mai aproape de una din limitele laterale, aceasta fiind aceeași în cadrul
fiercărui lot învecinat luat în parte, atunci noua clădire nu se va amplasa în axul
parcelei sau foarte aproape de acesta.

4
AȘA DA: Amplasare corectă: se respectă regula locală de a situa construcția
nouă mai aproape de o limită laterală, aceeași în cadrul fiecărei parcele de pe
stradă luate în parte. De asemenea, noua construcție respectă și regula
amplasării cu fațada scurtă paralelă cu strada, aceasta fiind regula locală.

4. INTERVENȚIILE PE
CLĂDIRILE EXISTENTE

integrarea volumetrică și vizuală a
acestora în specificul local. Se
recomandă
păstrarea
volumelor
existente ca scară (în plan și elevație)
acolo unde funcțiunea propusă și
dezvoltarea acesteia o permit.

4.1.
Extinderi
ale
locuințelor și conversii
ale anexelor

În cazul extinderilor se va păstra și
prelua raportul volumetric al clădirilor
existente pe lot.

NU
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La
construcțiile
existente
se
recomandă conversia lor funcțională și
eventual volumetrică, cu păstrarea
specificului local (dacă este cazul) sau

3
Incintă cu anexe specifice ale casei tradiționale, cu precădere aferente
gospodăriilor înstărite situte pe parcele mari. Acestea prezintă potențial de
conversie în clădiri locuibile. (Hagieni)
1
Extinderea liniară tipică tradițională
prin adăugarea unui corp în
prelungirea fațadei principale și a
acoperișului
inițial,
păstrându-i
pantele.
În
mod
caracteristic,
extinderea este marcată la nivelul
pereților, dar nu și al acoperișului.

2
Extinderea casei tradiționale cu
anexe prin coborârea apei adiacente
fațadei lungi posterioare. (Cotu Văii)
(Hagieni)

DA

4
AȘA DA: Extindere a casei tradiționale specifice din zona litorală. Intervențiile
noi sunt vizibile, marcate, dar perfect integrate, replicând anexele specifice.
(Vama Veche)

5
AȘA NU: Se va evita extinderea prin înălțarea unui corp anexă existent, chiar
dacă forma acoperișului modificat pare unitară. Această modificare generează
ape inegale, iar unele vor avea panta foarte redusă, ce ar face imposibilă
învelirea cu olană sau țiglă. Totodată, încărcarea pe zidurile modificate poate
crește semnificativ.

DA

6
AȘA DA: Extindere a vilei rurale caracteristice zonei costiere cu un corp anexă
pe parter ce preia ad litteram caracteristici ale edificiului de bază, de la panta
apelor acoperișului și până la materiale.
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1

2

3

Amplasarea băii și a vestibulului în locul sălii (încăperea centrală
într-un partiu tradițional tricameral) este o alegere rațională și
preferată de majoritatea beneficiarilor, așa cum și crearea unui gol
de ușă spre bucătărie sporește confortul locuirii în mediul rural. În
funcție de diferența de nivel, pot apărea câteva trepte și la interior,
coborându-se sub cota casei inițiale, pentru ca extinderea să
primească o înălțime a camerelor adecvată locuirii.

Extinderea locuinței spre spate, conform tradiției de a atașa
anexele gospodărești în acea parte, permite introducerea în
spațiul nou creat a băii și bucătăriei. În funcție de diferența de
nivel, pot apărea câteva trepte și la interior, coborându-se sub cota
casei inițiale, pentru a asigura noilor încăperi înălțimea
corespunzătoare.

Se poate crea o locuință mai încăpătoare prin extinderea sa și
spre spate și spre lateral, precum anexele gospodărești,
permițând introducerea în noul volum a încă unui dormitor, a băilor
și bucătăriei. În funcție de diferența de nivel, pot apărea câteva
trepte la interior.

DA

DA

2

DA

1
AȘA DA: În cazul loturilor mari, pe care există deja anexe detașate de casa
tradițională, se recomandă conversia acestora în locuințe sau alte spații legate
de funcțiunea principală, dacă acest lucru este posibil, respectând aceleași
interdicții și recomandări precum în cazul casei tradiționale de bază.

NU

8

NU

11

NU

9

NU

12

AȘA NU: Extinderea parțială pe două laturi adiacente cu prelungirea pantelor,
crearea unor volume construite închise pe fațada principală, adosarea unui corp
ce amplifică direcția scurtă a casei care afectează proporțiile tradiționale,
imaginea și ritmul percepute dinspre stradă.

5

DA

DA

4

3

DA

DA

6

7

AȘA DA: Se recomandă extinderea casei tradiționale replicând creșterea organică cu un corp nou rezultat prin
prelungirea apei acoperișului opusă fațadei principale, a lateralei dinspre curte, sau a ambelor, fără alterarea existentului.
Alte variante acceptate pot fi cu modificarea structurii acoperișului prin prelungire, sau prin crearea unui volum
perpendicular în spate, care nu schimbă proporțiile fațadei de la stradă. În cazul șarpantei în două ape, atașarea corpului
nou în prelungirea celui vechi este simplă, asigurarea înălțimii corespunzătoare pentru spațiul interior din noul corp
rezolvându-se prin coborârea pardoselii acestuia.

NU

NU

10
AȘA NU: Extensia comparabil egală
cu construcția existentă conduce la un
masiv în disonanță cu specificul
zonal, varianta alăturării acoperisurilor
cu păstrarea distinctă a volumelor,
fiind defectuasă prin crearea unei
zone nevralgice la nivelul streșinii
comune.

13
AȘA NU: Este interzisă mărirea, în totalitatea lor sau parțial, a pantelor
acoperișului față de existent și supraînălțarea coamei, creând o volumetrie
diferita de specificul local. Pantele trebuie să fie egale.
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DA

DA

DA

3

DA

22
1

2

AȘA DA: Se recomandă extinderea cu un corp nou ce are o coamă cu o
lungime comparabilă cu cea a acoperișului corpului principal și cu pante egale
cu ale acestuia, doar dacă nu este adiacent fațadei dinspre stradă.

NU

5

NU

8

NU

6

NU

9

AȘA DA: Se recomandă extinderea cu un corp decalat, cu rezolvarea corectă
a intersecțiilor apelor noi cu cele existente. Retragerea de la fațada principală
permite extensia maximă a casei, dar cel mult egală cu lungimea acesteia.

NU

4
AȘA DA: Corpul nou poate continua
coama și streșinile celui existent cel
mult o travee, sau poate să le aibă
coborâte unitar, păstrând aceeași
înclinație, în situația extinderii cu cel
mult două travei.

NU

7

NU

10

AȘA NU: Extinderea în lungime cu continuarea streșinilor sau ridicarea necontrolată a acoperișului, dar nu și a coamei,
extinderea cu un corp care crează o apă cu o pantă foarte mică, ce ar face deseori imposibilă folosirea aceluiași material
de învelitoare, mărirea disproporționată a foișorului de pe fațada principală, multiplicarea lui, sau completarea în imediata
lui vecinătate cu un corp care alterează total fațada tradițională.

11
AȘA NU: Este interzisă micșorarea, în totalitatea lor sau parțial, a pantelor
acoperișului, creând o volumetrie în contradicție cu specificul local și probleme
de compatibilitate a materialului învelitorii. Pantele trebuie să fie egale.

4.2. Amenajări
interioare

DA

DA

Amenajarea interioară va ține cont
de specificul zonal. Elementul comun
poate fi structura vizibilă în interior a
șarpantei.

DA

23
3
AȘA DA: Interior caracteristic arhitecturii islamice având în centru un șemineu
ce a fost modernizat. (Vama Veche)

DA

4
AȘA DA: Spațiu interior simplu ce este pus în valoare de structura vizibilă a
elementelor constructive ale șarpantei. (Vama Veche)

DA

1
AȘA
DA:
Șemineu
modern
încorporat în interiorul tradițional.

DA

2
AȘA DA: Ocniță cu decorație tipică
arhitecturii islamice. (Vama Veche)

5
AȘA DA: Dormitor amenajat minimal. În afara mobilierului tipic, de remarcat
este pardoseala de cărămidă, tot referință la arhitectura islamică.

6
AȘA DA: Element de detaliu interior ce combină referințe la arhitectura
mediteraniană și islamică deopotrivă. (Vama Veche).

5. ELEMENTELE
DE CONSTRUCȚIE
5.1. ACOPERIŞUL
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Analiza şi recomandările privitoare la
acoperiş
evaluează
următoarele
componente ale sale: formă în plan şi
volumetrie,
şarpantă
(tipuri
de
structură – materiale utilizate şi
tratamente), învelitoare (materiale
utilizate şi culori), marcarea posibilelor
probleme
ce
pot
apărea
la
comportamentul în timp.

5.1.1. Specificul local
Acoperişul tradiţional al caselor
liniare este în două sau patru ape, cu
pantă
mică,
corespunzătoare
materialului învelitorii - olană sau țiglă.
Apare la anexe acoperișul într-o
singură apă. În prezent, în multe
situații, învelitoarea a fost înlocuită cu
ţiglă ceramică cu dimensiuni diferite
față de cea tradițională, cu ţiglă din
beton sau cu tablă.
Casele cu cerdac au un volum nou
la acoperiș, cu trei pante sau două
pante și timpan (fronton), de regulă cu
streașina la aceeași înălțime cu
volumul principal.
Alte materiale tradiționale folosite
pentru alcătuirea învelitorii, în funcţie
de specificul aşezării, mai sunt
structurile compozite din lut, paie şi
stuf. Şarpanta este realizată din lemn,
cu îmbinări, crestături şi cuie din lemn
(la construcţiile mai vechi) şi din metal
mai recent.

4
Acoperiș în patru ape și cerdac/pridvor învelit cu țiglă. (Negrești)

1
Acoperiș în două ape și învelitoare
din olană. (Dulcești)

5
Extindere tradițională a acoperișului
prin prelungirea apei adiacente fațadei
lungi secundare. (Fântâna Mare)

2
Acoperiș în patru ape și învelitoare
din țiglă. (Cotu Văii)

6
Extindere tradițională a acoperișului
prin prelungirea apei adiacente fațadei
scurte secundare. (Fântâna Mare)

3
Acoperiș în patru ape cu cerdac/pridvor și fronton, învelite cu țiglă.
(Cobadin)

7
Extindere liniară tradițională nediferențiată volumetric ce generează un
acoperiș unitar. (Pecineaga)

8
Extindere tradițională liniară a casei
cu anexe marcată prin denivelarea
coamei acoperișului. (Independența)

9
Acoperiș cu streșini pe fiecare
perete perimetral, fără denivelări, tipic
edificiilor de tip vilă rurală din zonele
limitrofe coastei. (Vama Veche)

Acoperiș cu denivelări tipic vilelor turistice din apropierea plajei. (Costinești)

11
Acoperiș tipic zonei costiere. (Vama
Veche)

10

12
Acoperire a anexelor. (Vama Veche)

5.1.2. Recomandări
Toate materialele care alcătuiesc
acoperişul au nevoie de întreţinere în
exploatare (în mai mică sau mai mare
măsură). Realizarea de alcătuiri
constructive corecte, cu materiale
naturale, compatibile, de calitate,
precum şi urmărirea în execuţie îi pot
asigura o durată mai mare de viaţă,
împreună cu o întreţinere conştientă,
periodică, din partea utilizatorilor.
Structura șarpantei va fi din lemn,
realizată cu tehnologii locale, sau
plecând de la tehnologii locale,
folosind
oriunde
este
posibil
(nealterând
procesul
tehnologic)
materiale naturale regenerabile.

25
Detaliu streașină acoperiș cu olane. (geamie Albești)

2

Detaliu de coamă al unui acoperiș cu olane. (Amzacea)

4

Gabaritele/proporțiile vor fi argumentate prin studiul specificului localității
(studiu pe teren, la fața locului).
Privind aspectul general al construcțiilor, va predomina orizontalitatea.

1
Detaliu
racord
acoperiș
între
construcția tradițională și extindere.
(Vama Veche)

Detaliu timpan acoperiș cu țiglă. (Moșneni)

3

5
Detaliu constructiv alcătuire acoperiș cu țiglă, termoizolat cu trestie. (Hagieni)

A. Construcții noi cu
gabarit mic (<120 mp),
construcții noi cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și
construcții noi cu gabarit
mare
(peste
250
mp)
dispuse în sistem pavilionar
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Forma și volumetria
Toate materialele care alcătuiesc
acoperişul au nevoie de întreţinere în
exploatare (în mai mică sau mai mare
măsură). Realizarea de sisteme
constructive corecte, cu materiale
naturale, compatibile, de calitate,
precum şi urmărirea în execuţie îi pot
asigura o durată mai mare de viaţă,
împreună cu o întreţinere conştientă,
periodică, din partea utilizatorilor.
Structura șarpantei va fi de lemn,
realizată cu tehnologii locale, sau
plecând de la tehnologii locale,

folosind oriunde e posibil (nealterând
procesul
tehnologic),
materiale
naturale regenerabile.
Gabaritele/proporțiile vor fi argumentate prin studiul specificului localității
(studiu pe teren, la fața locului);
referitor la aspectul general al
construcțiilor, acesta va fi de
orizontalitate.
Volumele acceptate vor fi simple,
planurile predominant rectangulare.
Se pot accepta abateri de la formă în
plan, dar care să nu altereze aspectul
general specific local. Acoperișul va
avea în general forma dreptunghiulară
în plan, cu excepția cazurilor în care
există foișor, pridvor, cerdac sau
„balcon”, ori în unele cazuri în care
forma planimetrică a construcției va fi
în „L”. Dacă accesurile principale se
vor face prin spațiul de trecere
tradițional (prispă, verandă, portic),
acesta va respecta caracteristicile

locului.
Forma, panta, timpanele (dacă este
cazul), decorațiile (dacă este cazul)
vor păstra specificul local. Nu se admit
complicări ale acoperișului, mai multe
ape (decât 4), pante diferite, diferenţe

NU

1
AȘA NU: Acoperiș care, deși
prezintă unitate, este complicat ca
rezolvare, iar pantele sunt foarte
accentuate.

NU

2
AȘA NU: Acoperiș simplu cu
mansardă
ce
prezintă
pante
accentuate și lucarne, ambele elemente fiind nespecifice.

NU

10
Pantele uzuale și maxime în cazul acoperișului cu învelitori din olană și țiglă.

3
AȘA NU: Acoperiș complicat, cu
denivelări și cu foarte multe tipuri de
lucarne, necaracteristic.

mari de nivel la coamă, forme
provenite din alte zone, teșirea la
timpan.
Panta mică a acoperișului nu
permite mansardarea acestuia. Se va
păstra specificul local prin preluarea

NU

4
AȘA NU: Acoperiș simplu, cu pante
reduse, dar cu rezolvare necaracteristică.

NU

5
AȘA NU: Acoperiș eterogen, format
din multe corpuri disjuncte, deopotrivă
ca geometrie și ca material al
învelitorii.

NU

6
AȘA NU: Acoperiș cu mansardă
foarte masivă și cu rupere de pantă
necaracteristică.

nealterată a formei şi a volumetriei
existente în zonă. Acoperişul va fi cât
mai simplu, cu două sau patru ape, cu
pante egale, cu streşinile şi coamele
orizontale. Nu se admit forme şi pante
provenite din alte zone climatice sau
geografice. Streşinile vor fi cât mai

NU

7
AȘA NU: Acoperiș care – deși apele
prezintă pante reduse și este relativ
simplu – este necaracteristic prin
ruperea de pantă și cerdacul în
consolă, fără stâlpi.

NU

8
AȘA NU: Accentele veticale tip „turnuleț” sunt complet interzise.

NU

9
AȘA NU: Acoperișul cu panta foarte
scăzută, sau cel tip terasă este
interzis.

DA

DA

DA

5
AȘA DA: Acoperiș simplu în patru
ape al unui ansamblu rezidențial
pavilionar ce replică arhitectura tipică
Balcicului. (2 Mai)

1
AȘA DA: Compoziție de acoperișuri simple ce urmează fidel conturul
parterului, cu streașini pe tot perimetrul. (Vama Veche)

DA

3
AȘA DA: Acoperiș cu pante foarte reduse (cu olană) peste un edificu tip vilă
rurală. Volumul acoperișului este practic invizibil dinspre vecinătăți. (Vama
Veche)

DA

27
DA

6
AȘA DA: Acoperiș cu pante reduse
învelit cu olană peste un volum cu un
corp de piatră decroșat. (Limanu)

DA

2
AȘA DA: Compoziție volumetrică a acoperișului ce urmează fidel conturul
parterului, dublat la o cotă inferioară de o cornișă ce replică streașina. (Vama
Veche)

4
AȘA DA: Acoperiș simplu în patru ape cu cerdac peste un volum parter.
(Vama Veche)

7
AȘA DA: Acoperiș tipic în patru ape
cu învelitoare din țiglă. (Vama Veche)
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scurte (15 – 50 cm la cornișă și între 2
și 20 cm la intersecția cu frontonul, în
funcție de materialul din care este
executat acesta). Dacă este din
zidărie, atunci streașina va avea
valoarea cea mai mică, dacă este din
lemn, atunci va avea valoarea cea mai
mare. Nu se admit acoperișuri tip
terasă, plate, însă sunt admise
acoperișuri „verzi”, înierbate, cu pantă
redusă. Acestea din urmă pot constitui
o referire la arhitectura populației
tătărești, care adopta uneori această
compoziție a învelitorii acoperișului.
În funcție de învelitoare, panta va fi
de maxim 70% la cele din olane
(maxim 100% la țigle ceramice în
localitățile în care acest unghi este
specific). Se interzic lucarnele. Se
interzic „turnulețele”/denivelările în
acoperiș, adică diferențe de cote ale
streașinilor în cadrul aceluiași corp de
clădire. Doar dacă necesitățile funcționale o cer, este permisă supraetajarea, eventual mansardată, numai
pe maximum 30% din suprafața
parterului.
Se recomandă să existe un decroș o diferență de minim 20 cm - între
înălțimea clădirii principale (cea de la
stradă) și clădirile anexe sau cele care
sunt construite pe locul acestora,
evident cota coamei anexelor fiind sub
cota coamei clădirii principale. Nu se
admite sub nicio formă ca înălțimea
clădirilor construite în zona anexelor
să depășească înălțimea clădirii
principale de la stradă. De asemenea
nu se admit pante diferite ale
acoperișurilor anexelor.
Șarpanta
Acoperișul va fi cât mai simplu, cu
șarpantă, cu două ape perpendiculare
pe direcția lungă a casei, spre exterior,

DA

vor realiza lucrări de ignifugare şi
biocidare cu materiale care nu
afectează structura şi culoarea
lemnului şi care permit tratamentul
ulterior al acestuia cu ceruri, uleiuri şi
soluţii naturale.
Se permite realizărea unor șarpante
din alte materiale, precum metalul,
atunci când funcțiunea o cere.

1
AȘA DA: Șarpantă simplă pe scaune. (Arsa)

DA

AȘA DA: Șarpantă simplă cu astereală (Arsa)

sau patru ape, fără lucarne, cu pante
egale, cu streșinile și coamele
orizontale, de regulă la aceeași cotă,
fără denivelări.
Şarpanta se va realiza din lemn
folosind tehnici şi îmbinări tradiţionale
locale (sau plecând de la tehnologii
locale), pe cât posibil prin implicarea
meşterilor tâmplari şi dulgheri din
zonă şi folosindu-se oriunde este
posibil materiale naturale regenerabi-

2

le, fără a avea efecte negative asupra
destinaţiei construcţiei. Nu trebuie
utilizate materialele rezultate în urma
polimerizării (cele denumite în mod
generic „plasticuri”), întrucât își
schimbă calitățile (portanță, torsiune,
curgere) în timp, din cauza condițiilor
de mediu (proces repetat de îngheț/
dezgheț, raze ultraviolete, variații de
temperatură vară/iarnă).
Pentru toate elementele din lemn se

Învelitoarea (materiale folosite şi
compatibilităţi)
Învelitoarea se va face din materiale
naturale, păstrând imaginea locală
nealterată; în funcție de specificul
zonei, va fi din țiglă ceramică
profilată sau olană, cu păstrarea
elementului de coamă precum și a
formei specifice a streșinilor. Culorile
vor fi cele naturale. Sunt interzise
culorile nespecifice sau stridente. Este
interzisă combinarea la învelitoarea
aceluiași acoperiș a mai multor tipuri,
culori sau forme de învelitori, cu
excepția acoperișului vegetal. Sunt
interzise soluţiile care provoacă
acumularea vaporilor şi crează un
climat interior nefavorabil. Se vor
păstra lățimile de streașină corespunzătoare materialelor învelitorii.
Se vor folosi materiale şi tehnologii
locale sau care pornesc/derivă din
tehnologii locale, fără a avea efecte
negative asupra destinaţiei construcţiei. Se vor păstra sistemul de montare
și dispunerea specifică a pieselor de
învelitoare,
inclusiv
forma
și
dimensiunea acestora. Se acceptă și
învelitori tip terasă, verzi, de preferat
înierbate sau cu plante endemice.
Acestea trebuie să se încadreze
volumetric și peisagistic în ansamblul
construit. În acest caz, se permite
utilizarea membranelor din PVC sau a

NU

3
AȘA NU: Se interzice țigla metalică
de orice fel, chiar dacă culoarea
acesteia este printre cele permise.

NU

4
AȘA NU: Se interzice țigla ceramică
tip solzi.

NU

5
AȘA NU: Se interzic culorile
stridente, nespecifice, chiar dacă țigla
este ceramică.

NU

6
AȘA NU: Se interzic învelitorile de
carton bitumat de orice fel, chiar dacă
replică pe cele tradiționale din olană
sau țiglă.

NU

DA

AȘA
DA:
recomandate.

Olanele

1
sunt

DA

4
AȘA NU: Învelitoarea din tablă, cu
precădere
cea
galvanizată,
strălucitoare, este interzisă.

DA

NU
AȘA DA: Învelitoare pe construcție nouă cu olane.

DA
2
AȘA DA: Țigla ceramică profilată
este recomandată.

DA

AȘA NU: Învelitoarea
metalică nu este permisă.

cu

NU

6
AȘA NU: Învelitoarea cu carton
bitumat ondulat (ce imită țigla în acest
caz) este interzisă.

celor bituminoase în
învelitorii, greu vizibile.

Se recomandă ca decorațiile, dacă
este cazul, să fie minimale, preluate
din zona respectivă și/sau interpretate.
Nu se vor folosi forme şi detalii
provenite din alte zone etnografice,
geografice sau climatice.

Acoperișurile balcoanelor de acces,
acolo unde acestea există, nu vor
depăși 20% din suprafața pantei din
care se generează. Acesta nu va fi un
element discrepant vizibil din spațiul
public.

DA

5
țiglă

3
AȘA DA: Elemente fotovoltaice se
pot integra. Totuși suprafața ocupată
de acestea trebuie să fie mult redusă
comparativ cea ocupată de țiglă.
alcătuirea

7

Materialele de termoizolare/hidroizolare pentru învelitoare vor fi
compatibile cu cele din care este

8
AȘA DA: Învelitoarea de țiglă se
pretează acoperișurilor cu denivelări
și anexe din zona costieră. (2 Mai)

9
AȘA DA: Învelitoare simplă de țiglă
a unei anexe. (2 Mai)

realizată aceasta. Se vor folosi, pe cât
posibil, materiale naturale şi soluţii de
alcătuire care să permită schimbul de
vapori dintre interior și exterior, prin
aceasta asigurându-se realizarea unui
climat interior optim utilizării/locuirii (se
va avea o grijă sporită la detaliile
constructive din jurul coşurilor de fum,
ale intersecţiei cu cerdacurile, etc.).

care nu contravin specificului local şi
imaginii de ansamblu a construcţiei.

Culorile vor fi cele naturale (atât cele
pentru materialele de învelitoare, cât
şi
cele pentru alte
elemente
constructive sau tehnologice): nu se
vor folosi culori stridente. Protecția
solară și obturarea ferestrelor în planul
acoperişului se va face din materiale

Elementele
de
iluminare,
ventilare, instalaţii
Luminatoarele, ferestrele în planul
acoperișului sunt permise doar
justificat funcțional și doar pe pantele
nevizibile din spațiul public, cu
suprafața de maxim 10% din cea a
pantei respective. Sunt interzise
lucarnele și luminatoarele care
depășesc planul acoperișului.
Alte elemente pentru instalații
(panouri solare, panouri fotovoltaice,
coşuri de fum) sunt permise doar dacă

sunt justificate funcţional şi vor ocupa
maximum 15 % din suprafaţa pantei
respective. Pe cât posibil, se vor
orienta spre interiorul lotului, astfel
încât să se păstreze o imagine
coerentă şi acestea să nu constituie
un element discrepant/discordant,
vizibil din spațiul public sau din
diverse puncte de perspectivă şi
belvedere cunoscute la nivel local.

B. Construcții noi cu
gabarit mare (peste 250 mp)
de tip monovolum
Se recomandă amplasarea acestora
în trupuri izolate, special destinate prin
documentații de urbanism, în afara
vetrei satului, păstrându-se imaginea
locală nealterată. Pot fi destinate
producției,
depozitării,
serviciilor,
sănătății, educației, etc.. Este permisă
și folosirea altor tipuri de materiale și
tehnologii (metal, beton, etc.), acolo
unde este necesar şi unde folosirea
materialelor locale nu poate asigura
condițiile normate de rezistență
mecanică, stabilitate şi de securitate
la incendiu.
Forma şi volumetria
Volumele acceptate vor fi simple,
planurile predominant rectangulare.
Se pot accepta abateri de la formă în
plan, dar care să nu altereze aspectul
general specific local. Acoperișul va
avea în general formă dreptunghiulară
în plan.
Se acceptă și acoperiri cu pantă
mică, de maximum 10%, doar cu
învelitoare din strat înierbat cu
vegetaţie locală. Acolo unde relieful
permite și sunt necesare soluţii
speciale de integrare în peisaj a
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NU

1
AȘA NU: Formă nepermisă de acoperiș căreia, deși simplă, unitatea îi
este
alterată
de
numeroasele
elemente de detaliu precum lucarnele
și elementele constructive vizibile ale
șarpantei.

30

DA

DA

5
AȘA DA: Acoperiș simplu în patru
ape. (Negrești)

6
AȘA DA: Acoperiș simplu în două
ape cu timpan teșit. (Independența)

DA

NU

2
AȘA NU: Acoperișul curb este
interzis.

NU
7
AȘA DA: Acoperișul simplu , cu streșini pe tot perimetrul, la aceeași cotă, și
cu ape având pante egale reduse. (Costinești)
3
AȘA NU: Acoperiș care, deși
prezintă unitate, este complicat ca
rezolvare, iar apele sunt foarte
numeroase și accentuate.

DA

NU

4
AȘA NU: Acoperișul foarte aplatizat
nu este permis.

8
AȘA DA: Acoperiș relativ simplu cu denivelări, din zona costieră. 2 Mai)

volumelor
mari
construite,
se
recomandă „camuflarea” acestora (de
ex., îngroparea garajelor sau spaţiilor
tehnice, parţial sau total, unde
funcționalitatea
clădirii
permite,
acoperirea cu strat vegetal pentru
integrarea în peisaj, etc.).
Se va păstra specificul local prin
preluarea nealterată a formei şi a
volumetriei
existente
în
zonă.
Acoperişul va fi cât mai simplu, în cele
mai multe cazuri cu două sau patru
ape, cu pante egale, cu streşinile şi
coamele orizontale. Nu se admit
forme şi pante provenite din alte zone
climatice
sau
geografice.
De
asemenea nu se permit teşiri
nejustificate ale pantelor, însă sunt
admise timpane teșite (doar pentru
această categorie de clădiri) pentru a
maximiza spațiul interior și a micșora
înălțimea fațadei respective.
Şarpanta
Pentru construcțiile cu gabarite mari
care
adăpostesc
funcțiuni
de
producție sau depozitare, se admit și
șarpante metalice, cu condiția ca
structura să fie invizibilă din exterior.
În cazul amplasării construcției în
vatra satului, structura șarpantei va fi,
recomandabil, de lemn, va fi realizată
cu tehnologii locale, folosind, oriunde
e posibil (nealterând procesul tehnologic), materiale naturale regenerabile sau tehnologii contemporane
de industrializare a lemnului (lemn
lamelar, panouri multistrat, lemn
stratificat). Se pot folosi rigidizări
suplimentare din alte materiale
structurale pentru prinderi și legături,
fără ca acestea să fie prezente ca
pondere importantă în ansamblu. Nu
trebuie utilizate materialele rezultate în

DA

9
AȘA
DA:
Șarpantă
metalică
permisă. Exemplul se referă doar la
tipul de structură, nu și la forma
acoperișului. În acest caz, clădirea
fiind încă în construcție, se presupune
că structura metalică va deveni
invizibilă prin închidere.(Chirnogeni)
urma polimerizării (cele denumite în
mod generic „plasticuri”), întrucât își
schimbă calitățile (portanță, torsiune,
curgere) în timp, din cauza condițiilor
de mediu (proces repetat de îngheț/
dezgheț, raze ultraviolete, variații de
temperatură vară/iarnă).
În cazul amplasării construcției în
zone special destinate, în trupuri
izolate pentru producție, servicii,
sanătate, educaţie, se permite și
folosirea altor tipuri de materiale și
tehnologii (metal, beton, etc.), acolo
unde este necesar şi unde folosirea
materialelor locale nu poate asigura
prin folosire singulară cerinţele de
rezistență mecanică, stabilitate şi de
securitate la incendiu.
Învelitoarea (materiale folosite şi
compatibilităţi)
Învelitoarea se va face din materiale
naturale, păstrând imaginea locală
nealterată; în funcție de specificul
zonei, va fi din țiglă ceramică
profilată sau olană, cu păstrarea
elementului de coamă precum și a
formei specifice a streșinilor, fără a

NU

1
AȘA NU: Țigla metalică este
interzisă, chiar dacă respectă gama
de culori permise.

NU

2
AȘA NU: Cartonul bitumat este
interzis, chiar dacă replică materialele
tradiționale

DA

jurul coşurilor de fum, intersecţiei cu
pereții, dolii, coame, etc.).
Elementele
de
iluminare,
ventilare, instalaţiile
Elementele
de
iluminare
(luminatoare, ferestre în planul
acoperişului), instalaţii (panouri solare,
panouri fotovoltaice, coşuri de fum)
sunt permise doar dacă sunt justificate
funcţional. Se acceptă și
se
recomandă utilizarea panourilor de
captare a energiei solare în planul
acoperișului.
Protecția
solară
și
obturarea
ferestrelor în planul acoperişului se
vor face din materiale care nu
contravin specificului local şi imaginii
de
ansamblu
a
construcţiei.
Elementele de obturare și protecție
solară ale ferestrelor pot servi şi la
camuflarea acestora în volumul şi
forma învelitorii.

3
AȘA DA: Învelitoare tradițională cu olană. (Vama Veche)

avea
efecte
negative
asupra
destinaţiei construcţiei. În mod
excepțional, dacă se consideră
necesar în urma calculelor de
rezistență,
se
poate
accepta
învelitoare de tablă plană, fălțuită.
Culorile vor fi cele naturale (atât cele
pentru materialele de învelitoare, cât
şi
cele pentru alte
elemente
constructive sau tehnologice): nu se
vor folosi culori nespecifice, stridente
sau saturate. Se vor respecta gamele
de materiale și culori enumerate la
construcțiile de la categoria A.

Este interzisă combinarea la același
acoperiș a mai multor tipuri, culori sau
forme de învelitori, cu excepția
introducerii de acoperiș înierbat, care
poate fi al doilea tip acceptat.
Materialele de termoizolare și
hidroizolare pentru învelitoare vor fi
compatibile cu cele din care aceasta
este realizată. Se vor folosi, pe cât
posibil, soluţii de alcătuire care să
permită schimbul de vapori dintre
interior și exterior, prin aceasta
asigurându-se realizarea unui climat
interior optim utilizării. Se va avea o
grijă sporită la detaliile constructive din

NU

4
AȘA NU: Mansardare nepermisă cu
lucarne și colri stridente ale învelitorii.

NU

Forma şi volumetria
În cazul construcțiilor existente,
extinderile lipite de acestea nu le vor
domina și vor păstra caracteristicile
specifice locului. Se va urmări corelarea
acestora
cu
existentul,
păstrarea proporțiilor, neexcluzând o
abordare contemporană, folosind materiale ecodurabile.

8
AȘA NU: Adaugarea de anexe a
denaturat unitatea corpului principal.

DA
5
AȘA NU: Transformarea anexelor în
spațiu locuibil, însă cu rezultatul
denaturării formei acoperișului, prin
schimbarea pantelor.

NU

Culorile vor fi naturale, similare cu
cele ale învelitorii: nu se vor folosi
culori stridente.

C.
Intervenţii
pe
construcţiile
existente
(gabarit mic, mediu sau
mare, dispuse pavilionar
sau monovolum)

NU

AȘA NU: Extensie
necaracteristic.

cu

6
cerdac

NU

7
AȘA NU: Înlocuirea învelitorii cu
construirea
de
lucarne
noi,
nespecifice.

9
AȘA DA: Racordul extinderii la
corpul principal al casei. În cazul
extinderii, streașina este evazată, însă
acoperișul uniform cu olană unifică
ansamblul. (Vama Veche)
Se va realiza în prealabil un studiu
volumetric
al
clădirii
existente,
incluzând fotografii ale acesteia și în
context.
Dacă nu se încadrează în specificul
local şi este lipsit de calități
arhitecturale şi valori memoriale certe,
acoperişul se va reconforma pentru a
răspunde nevoilor de încadrare în
specificul local (recomandări similare
cu cele pentru construcţiile noi – vezi
recomandări la capitole în funcţie de
volumul
construcţiei).
Extinderile
şi/sau conversiile vor ţine cont de
recomandările
din
capitolele
anterioare, în funcţie de volumul
rezultat al construcţiei.
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NU

32

1

NU

2

NU

DA

4
AȘA DA: Extensia liniară a acoperișului cu diferențierea noului corp prin
materialul învelitorii, (chiar dacă acest material – tablă – este neadecvat în acest
exemplu).
Dacă se încadrează în specificul
local, intervenţiile vor respecta scara
şi conformarea acoperişului existent.
În cazul înlocuirii totale a structurii, se
va efectua în prealabil releveul
acoperișului existent și nu se vor
modifica dimensiuni precum: panta
acoperișului, dimensiunea streșinii și
nu se va ieși cu acoperișul peste
planul frontonului sau timpanului, mai
mult de 20 cm.
Decoraţiile se vor prelua nealterate
(dacă este cazul). Nu se vor folosi
forme şi detalii provenite din alte zone
etnografice, geografice sau climatice.

3
AȘA NU: Modificări interzise ale acoperisului tradițional: tipologiiile ilustrate
sunt: cu două ape, cu patru ape și cu cerdac/fronton.

Se va păstra ierarhia volumetrică a
clădirilor de pe lot. Se recomandă să
existe o diferență de minim 20 cm
între înălțimea clădirii principale (cea
de la stradă) și clădirile anexe sau
cele care sunt construite pe locul
acestora. Nu se admite sub nicio
formă ca anexele din continuarea
clădirii principale să fie extinse peste
nivelul coamei acesteia din urmă.

Şarpanta
În cazul intervenţiilor asupra
construcţiilor existente, acolo unde
acestea nu se încadrează în specificul
local şi sunt lipsite de calități
arhitecturale şi valori memoriale certe,
se va reconforma şarpanta pentru a
reveni
la
forma
tradițională
(recomandări similare cu cele pentru
construcţiile noi). Extinderile şi/sau
conversiile
vor
ţine
cont
de
recomandările
din
capitolele
anterioare, în funcţie de volumul
rezultat al construcţiei.
În
cazul
intervenţiilor
asupra
construcţiilor existente, acolo unde
şarpanta
(prin
materiale
şi
conformare)
se
încadrează
în
specificul
local,
se
recomandă
păstrarea elementelor constructive
valoroase şi, pe cât posibil, repararea
şi conservarea la nivel cât mai extins,
prin folosirea tehnologiilor tradiţionale
locale. Elementele deteriorate se pot
înlocui cu elemente similare din lemn
de aceeaşi esenţă, pentru a nu

interveni şi a dezechilibra capacitatea
portantă de ansamblu a structurii. Se
pot folosi rigidizări suplimentare din
lemn şi/sau metal pentru prinderi/
legături, fără ca acestea să fie
prezente ca pondere importantă în
ansamblu.
Intervenţiile
realizate
trebuie să poată fi reversibile, pentru a
nu împiedica şansa unei refaceri
viitoare, cu materiale şi tehnologii noi,
ce se pot dovedi benefice în privinţa
calităţii de ansamblu a obiectului şi a
utilizării
optime
a
acestuia.
Intervenţiile vor respecta scara şi
conformarea acoperişului.
Pentru toate elementele din lemn, se
vor realiza lucrări de ignifugare şi
biocidare cu materiale care nu
afectează structura şi culoarea
lemnului şi care permit tratamentul
ulterior al acestuia cu ceruri, uleiuri şi
soluţii naturale.
Învelitoarea (materiale folosite şi
compatibilităţi)
Învelitoarea se va face din materiale
naturale; în funcție de specificul zonei,
va fi din țiglă ceramică profilată sau
olană, cu păstrarea elementului de
coamă precum și a formei specifice a
streșinilor. Culorile vor fi cele naturale.
Sunt interzise culorile nespecifice sau
stridente. În cazul intervenției pe
clădire existentă, se va înlocui
obligatoriu învelitoarea din tablă,
azbociment, membrană bituminoasă
sau alte materiale sintetice cu cele
acceptate pe tipul respectiv de clădire.
În afara acoperișului verde (vegetal),
cu pantă redusă și vizitabil, care
poate fi folosit parțial, este interzisă
combinarea la același acoperiș a mai
multor tipuri, culori sau forme de
învelitori.

NU

DA

1
AȘA NU: Înlocuirea olanelor cu
tablă vopsită.

NU
AȘA DA: Învelitoare refăcută în mod tradițional cu olană. (2 Mai)

4

DA

2
AȘA NU: Înlocuirea țiglei ceramice
cu țiglă metalică.

NU

3
AȘA NU: Înlocuirea olanelor cu
plăci de azbociment.
În cazul intervenţiilor asupra construcţiilor existente, acolo unde
acestea nu se încadrează în specificul
local şi sunt lipsite de calități
arhitecturale şi memoriale certe, se va
reface învelitoarea, pentru a căpăta
forma
tradițională
(recomandări
similare cu cele pentru construcţiile
noi). Intervențiile vor ţine cont de
indicațiile din capitolele anterioare, în
funcţie de volumul rezultat al
construcţiei.

AȘA DA: Învelitoare refăcută în mod tradițional cu olană recuperată.

Acolo
unde
învelitoarea
(prin
materiale
şi
conformare)
se
încadrează în specificul local, se
recomandă păstrarea elementelor
valoroase, în special a ţiglei ceramice
sau olanei vechi, şi, pe cât posibil,
repararea şi conservarea la un nivel
cât mai extins, prin folosirea
tehnologiilor
tradiţionale
locale.
Specifică zonei este reutilizarea
țiglelor sau a olanelor sparte în
construcția gardurilor (a se vedea

olanele produse manual, şi soluţii de
alcătuire care să permită schimbul de
vapori interior/exterior, prin aceasta
asigurându-se realizarea unui climat
interior optim utilizării/locuirii (se va
avea o grijă sporită la detaliile
constructive din jurul coşurilor de fum,
de la intersecţia timpanelor, etc.).
Culorile vor fi cele naturale (atât cele
pentru materialele de învelitoare, cât
şi
cele pentru alte
elemente
constructive sau tehnologice): nu se
vor folosi culori stridente sau saturate
și se va evita folosirea țiglei industriale
în a cărei compoziție s-a introdus
colorant.
Elementele
de
iluminare,
ventilare, instalaţiile
Elementele de iluminare (luminatoare, ferestre în planul acoperişului),
instalaţii (panouri solare, panouri
fotovoltaice, coşuri de fum) sunt
permise doar dacă sunt justificate

funcţional şi vor ocupa maximum 15%
din suprafaţa pantei respective. Pe cât
posibil, se vor orienta spre interiorul
lotului, astfel încât să se păstreze o
imagine coerentă şi acestea să nu
constituie
elemente
discrepante,
vizibile din spațiul public.
Acoperirea balcoanelor/cerdacelor
va ocupa maximum 15% din suprafaţa
pantei la care se adosează şi va fi
dimensionată şi poziţionată astfel
încât să se păstreze o imagine
coerentă a satului, a gospodăriilor, a
modelului de locuire tradițional. Acolo
unde se poate dovedi existența unor
alte forme istorice, se pot prelua cu
discernământ acele exemple.
Protecția
solară
și
obturarea
ferestrelor în planul acoperişului se
vor face din materiale locale, care nu
contravin imaginii de ansamblu a
construcţiei.

5

capitolul
7,
secțiunea
despre
împrejmuiri) sau utilizarea prafului
rezidual
drept
pigment
pentru
tencuiala fațadelor. Țigla ceramică
tradițională și-a dovedit durabilitatea
de peste 100 de ani.
Materialele de termo și hidroizolare
pentru învelitoare vor fi compatibile cu
materialele din care aceasta este
realizată. Se vor folosi, pe cât posibil,
materiale naturale, precum țigla su

6
AȘA DA: Învelitoare parțială tip terasă verde, inserată armonios în acoperirea
cu olană.
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5.2. PEREȚII

34

Analiza şi recomandările privitoare la
pereţi evaluează tipurile de pereţi
(portanţi sau de compartimentare),
materialele folosite în alcătuirea
acestora şi marcarea posibilelor
probleme ce pot apărea în comportamentul în timp.
Recomandările se grupează pe trei
categorii:

Aspectele principale care trebuie
avute în vedere fac referire la:
rezistență mecanică şi stabilitate,
securitate la incendiu, compatibilitatea
materialelor
de
alcătuire,
compatibilitatea
materialelor
de
acoperire, termoizolaţii şi ruperea
capilarității.

3
Pereți din chirpici amestecat cu
baligă de cal. (Negrești)

7

5.2.1. Specificul local

Detaliu compoziție zidărie piatră cu liant de lut amestecat cu paie. (Hagieni)

A. Construcții noi cu gabarit mic
(<120 mp), construcții cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și construcții
cu gabarit mare (peste 250 mp)
dispuse în sistem pavilionar;
B. Construcții noi cu gabarit mare
(peste 250 mp), de tip monovolum;
C. Intervenţii pe construcţiile
existente (gabarit mic, mediu sau
mare, dispuse pavilionar sau
monovolum).

Casele mai vechi erau construite din
piatră sau chirpici, în funcție de
resursele oferite de mediul natural al

Toate materialele de alcătuire pentru
pereţi au nevoie de întreţinere în
exploatare (în mai mică sau mai mare
măsură). Realizarea de alcătuiri
constructive corecte, cu materiale
naturale, compatibile, de calitate,
precum şi urmărirea în execuţie pot
asigura o durată mai mare de viaţă a
acestora, împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor. Materialele recomandabile, în funcţie de zona în care
urmează să se realizeze investiţia și
destinația acesteia, sunt, după caz:
piatră, lemn, cărămidă, lut, având ca
liant var-nisip sau lut.

1
Pereți din chirpici tencuiți și vopsiți.
(Petroșani)

Pereți din chirpici, tencuiți
pământ. (Fântâna Mare)

2
cu

4
Zidărie din piatră brută aparentă.
(Arsa)

5
Zidărie din piatră brută poligonală.
(Agigea)

Zidărie din piatră
(geamia Albești)

–

6
moloane.

așezării. Liantul dintre pietre și chirpici
era noroiul. Pereții se lipeau apoi cu
lut amestecat cu baligă de vită sau
cal. În zona sudică, se acopereau cu
var alb, dar doar la exterior. Tătarii
amestecau varul cu cenușă pentru
spoirea zidurilor. Stâlpii prispei sunt în
general zidiți, dar se întânesc și
simpli, de lemn.
Sistemele constructive tradiționale
locale sunt zidăriile portante pentru
construcțiile principale, iar pentru
anexe se întâlnesc și sisteme de tipul
celor multistrat, din care fac parte
structurile din lemn cu panouri de
umplutură din împletitură de nuiele
sau scânduri.
Cărămida
este
materialul
de
construcţie pentru zidăria portantă,
alături de chirpici. Acesta din urmă
este un amestec de lut cu paie tocate,
uscat
la
soare
în
forme
paralelipipedice. De remarcat sunt
calitățile sale termoizolante: inerție

termică
mare,
vara
păstrează
răcoarea în interior, iar iarna căldura
spațiului încălzit.
Peretele este susținut de fundație,
de regulă din piatră. Acesta constituia
și stratul de rupere a capilarității,
păstrând camerele de locuit de la
parter uscate. De asemenea, permitea
izolarea termică a clădirii, având la
jumătatea secțiunii un strat de 10 cm
de umplutură din lut și spărturi de
cărămidă.

5.2.2. Recomandări
Pereții portanți vor contribui esențial
la durabilitatea clădirilor, vor fi
construiți din materiale regenerabile;
de regulă se vor folosi materialele de
construcție tradiționale la nivel local,
care permit circulația vaporilor între
interior și exterior. Acest fapt este
necesar pentru a avea în interior un
climat sănătos și confortabil, cu
umiditate optimă. În caz contrar, pot

apărea degradări ale finisajelor
interioare (condens, igrasie, mucegai).
La construcțiile pentru care studiile
geotehnice dovedesc că orice soluţie
tradiţională este imposibil de aplicat,
se vor utiliza alte materiale de
construcție naturale nespecifice local
(zidărie portantă de cărămidă arsă,
paiantă acolo unde erau chirpici,
structuri din stâlpi și grinzi/ferme din
lemn stratificat, etc.). Zidăria portantă
din piatră sau cărămidă va fi tencuită
cu mortar pe bază de var pentru a
permite
absorbția,
circulația
și
evaporarea apei într-un ritm normal.
Liantul folosit pentru zidire va fi tot pe
bază de var, în măsura în care este
permis de calculele structurii de
rezistență.
Stâlpii, ca elemente structurale
vizibile (constituind prispe, verande,
marchize, portice), vor fi din lemn,
piatră sau cărămidă, după caz, iar
dispunerea lor va păstra proporțiile
tradiționale. Se permit arcele, acolo
unde sunt specifice local și numai cu
dimensiuni, forme și proporții conforme.
Pereții de compartimentare: vor fi
construiți din materiale ecologice sau
eco-durabile de sec. XXI (lemn,
cărămidă). Se va evita folosirea unor
materiale ca BCA, beton, cărămidă de
sticlă, etc..

A. Construcții noi cu
gabarit mic (<120 mp),
construcții noi cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și
construcții noi cu gabarit
mare (peste 250 mp),
dispuse în sistem pavilionar

Pereţii portanţi sunt esenţiali prin
contribuţia la durabilitatea construcţiilor. Aceştia se vor construi din
materiale regenerabile şi se vor utiliza
cu preponderenţă materialele de
construcţie considerate tradiţionale la
nivel local (piatră, chirpici, lemn,
cărămidă). La construcțiile pentru care
respectarea normativelor dovedește
că orice soluţie tradiţională este
imposibil de aplicat în proiectare și
execuție (ţinând cont de zona
seismică în care se încadrează
construcţia), se vor utiliza preferabil
alte materiale de construcție naturale,
nespecifice local. Zidăria portantă din
piatră sau cărămidă va fi tencuită cu
mortar pe bază de var pentru a
permite
absorbția,
circulația
și
evaporarea apei într-un ritm normal.
Liantul folosit pentru zidire va fi tot pe
bază de var, pe cât permit calculele
structurii de rezistență. Se vor realiza
alcătuiri
constructive
care
să
împiedice
infiltrația
apei
prin
capilaritate.
Dacă necesitățile funcționale sau de
stabilitate o impun, se admite folosirea
structurilor în cadre de beton armat,
cu închideri exterioare din materialele
amintite anterior, pentru pereții
portanți.
O atenție deosebită se va acorda
tratamentului diferențiat al fațadelor în
funcție de importanța lor. În mod traditional, fațada principală, cu accesul
principal, orientată spre curte sau la
stradă, este cea mai decorată. La fel
cea laterală dinspre stradă în cazul
amplasării construcției perpendiculară
pe aliniament. Celelalte fațade pot fi
tratate mai auster, chiar și lăsate
nezugrăvite. De asemenea, zidăriile
din piatră pot fi lăsate netencuite.

NU

1
AȘA NU: Zidărie cu piatră de râu,
necaracteristică.

NU

2
AȘA NU: Elementele structurale
vizibile (grinzi, stâlpi, balustrade) nu
se vor placa cu piatră.

NU

3
AȘA NU: Utlizarea a mai multor
tipuri de piatră.

NU

AȘA NU: Zidărie din BCA.

4

DA

5
AȘA DA: Anexe cu zidărie din
cărămizi de lut. (Independența)

DA

9
AȘA DA: Structură din lemn cu
umplutură din baloți de paie.

DA

6
AȘA DA: Zidărie din piatră brută
conform specificului local. (Vama
Veche)

DA

DA

7
AȘA DA: Pereți tencuiți vopsiți
simplu în alb. (Vama Veche)

DA

8
AȘA DA: Zidărie din piatră brută
conform specificului local. (Vama
Veche)

10

AȘA DA: Zidărie din chirpici.

DA

11
AȘA DA: Zidărie din ceamur.

DA

AȘA DA: Zid din pământ bătătorit.

12
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DA

1
AȘA DA: Tencuirea manuală a
casei din baloți de paie.
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DA

5

DA

DA
6
2
AȘA DA: Tencuiala manuală a casei
din chirpici.

NU

DA

7

DA
3
AȘA NU: Tencuire cu mortar de
ciment.
8

NU

4
AȘA NU: Placare cu piatră în stil
„rustic”.

DA

9
AȘA DA: Modele de apareiaj de
piatră, specifice, cu diferite grade de
prelucrare.

Pereţii de compartimentare se vor
construi din materiale regenerabile şi
se vor utiliza cu preponderenţă
materialele de construcţie considerate
tradiţionale la nivel local (lemn,
cărămidă, piatră) sau materiale
ecologice sau eco-durabile de secol al
XXI-lea (lemn, cărămidă, argilă/lut,
cânepă, lână, paie, rumeguș sau
conglomerate cu lianți naturali), pentru
funcțiuni
care
permit
această
compoziție. Nu se exclude utilizarea
cărămizii industriale cu goluri, a
elementelor structurale din beton, a
structurilor metalice sau a pereților de
tip gipscarton atunci când alcătuirile
constructive, îndeplinirea cerințelor de
calitate și funcțiunea le impun.

B. Construcții noi cu
gabarit mare (peste 250 mp)
de tip monovolum
Pereții acestora se vor construi de
preferință din materiale considerate
tradiţionale la nivel local (piatră,
chirpici, cărămidă). La construcțiile
pentru care orice soluţie tradiţională
este imposibil de aplicat în exploatare
din considerente funcționale sau de
stabilitate, se pot utiliza alte materiale
de construcție (preferabil naturale),
chiar nespecifice.
Zidăriile portante sau neportante din
piatră sau cărămidă va fi tencuite cu
mortar pe bază de var, pentru a
permite
absorbția,
circulația
și
evaporarea apei într-un ritm normal.
Liantul folosit pentru zidire va fi tot pe
bază de var, cu aditivi pentru sporirea
rezistenței la intemperii în caz de
nevoie, pe cât permit calculele
structurii de rezistență. Se vor realiza
alcătuiri
constructive
care
să

împiedice capilaritatea acolo unde
există
pericolul
infiltrării
apelor
subterane.
Pereţii de compartimentare se vor
construi din materiale regenerabile şi
se vor utiliza cu preponderenţă
materialele de construcţie considerate
tradiţionale la nivel local (lemn,
cărămidă, piatră) sau materiale
ecologice sau eco-durabile de secol al
XXI-lea (lemn, cărămidă, argilă/lut,
cânepă, paie, lână, rumeguș sau
conglomerate cu lianți naturali). Nu
este recomandată folosirea unor
materiale precum BCA, cărămidă de
sticlă, etc.. Nu se exclude utilizarea
cărămizii industriale cu goluri, a
elementelor structurale din beton, a
structurilor metalice sau a pereților de
tip gips carton, strict justificat de
respectarea cerințelor de calitate în
construcții corespunzătoare.

C. Intervenții pe construcții
existente
(gabarit
mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum)
La
intervenția
pe
construcție
existentă, dacă expertiza tehnică
relevă necesitatea consolidării, arhitectul va solicita soluții care să implice
folosirea de materiale și tehnici
tradiționale (reparații locale la zidărie,
inserarea unor elemente structurale
noi din lemn sau piatră, îngroșări de
pereți, etc.). Dacă sunt totuși
necesare, se vor adopta și soluţii de
cămăşuire, însă nu pe toată suprafaţa
peretelui de cărămidă, sau cu
folosirea în compoziția betonului a
unor aditivi care să măreasca
permeabilitatea la vapori a acestuia.
Tratarea sau finisarea lemnului cu

NU

10
AȘA NU: Înalțare a acoperișului
anexei pentru transformarea acesteia
în spațiu de locuit, fapt care atrage
după sine încărcarea suplimentară
semnificativă a pereților existenți.

NU

11
AȘA NU: Placare a întregului perete
cu placaj ce imită piatra spartă. La fel,
neadecvata este utilizarea a două
tipuri placaj de piatră (pentru soclu și
pentru pereți).

materiale impermeabile la vapori
(lacuri, vopsitorii în ulei, etc.), care
conduc la apariția ciupercilor și
atacului biologic asupra lemnului, este
interzisă.

DA

1
AȘA DA: Extindere a casei tradiționale. Aceasta este marcată și diferențiată
prin materialitate (cu pereți albi), și totuși este perfect integrată. (Vama Veche)

DA

2
AȘA DA: Pereții noi sunt marcați și sub aspect volumetric, prin decroșare.
Racordul la acoperiș se face în cazul pereților noi prin evazarea streașinii.
(Vama Veche)

Se vor păstra și se vor restaura toate
detaliile istorice de parament, inclusiv
cornișele, parapeții, bosajele, etc..
Pentru construcţiile existente, cel mai
mare pericol îl reprezintă modalitatea
de armonizare cu standardele şi
normativele în vigoare, privitoare la
cerinţele de rezistenţă, stabilitate,
securitate la incendiu (în special
pentru clădirile cu funcţiuni publice),
hidroizolare şi izolare termică, igiena
şi sănătatea oamenilor. Ca principiu
general, trebuie încercată găsirea
unor soluţii compatibile cu materialele
existente, care să nu influenţeze
negativ structura şi comportamentul
acestora în exploatare (ţinând cont și
de zona seismică în care se
încadrează construcţia), concomitent
cu păstrarea a cât mai mult din fondul
construit valoros.
Nu se vor realiza suprafeţe mari de
pereţi la care, prin alcătuirea constructivă, transferul vaporilor este împiedicat, acest fenomen având ca efecte
directe
apariţia
igrasiei
şi
a
mucegaiurilor, precum şi diminuarea
calităţii comportamentului în timp al
construcţiei. Se pot realiza bariere de
rupere a capilarității prin injectarea cu
mortare speciale de asanare, sau se
pot prevedea drenuri subterane
perimetrale și puțuri pentru controlul
umidității solului.
Se vor alege soluţii care să implice
folosirea de tehnici şi materiale
tradiţionale (reparaţii locale, inserarea
unor
elemente
structurale
noi,
preferabil din lemn sau piatră,
îngroşări de pereţi, etc.). În condiţii
speciale, consolidările se pot realiza şi
din alte tipuri materiale nespecifice
(beton, metal, etc.), cu asigurarea
realizării unor alcătuiri de pereţi

compatibile cu existentul.
Atât pentru finisajele exterioare, cât
şi pentru finisajele interioare se vor
folosi vopsele care să nu împiedice
transferul de vapori. Se recomandă
folosirea vopselurilor pe bază de var,
silicaţi,
etc..
Pentru
finisajele
exterioare, se vor folosi culori similare
cu cele din zona de realizare a
investiţiei, cu pigmenți naturali; nu se
vor folosi culori stridente şi saturate.
a) Pereţi din lemn
Piesele deteriorate se vor înlocui cu
piese identice, realizate din lemn de
aceeaşi esenţă, pentru a nu interveni
şi a dezechilibra capacitatea portantă
de
ansamblu
a
structurii,
şi
comportamentul
higrotermic
al
acesteia. Se pot folosi rigidizări din
lemn sau piese metalice pentru
prinderi, fără ca acestea să fie
prezente ca pondere importantă în
ansamblu. Se vor realiza lucrări de
ignifugare şi biocidare cu materiale
transparente, care nu afectează
structura şi culoarea lemnului şi care
permit tratamentul ulterior al acestuia
cu ceruri, uleiuri şi soluţii naturale.
b) Pereţii din piatră
Se vor realiza intervenţii pe mortare
cu materiale compatibile, elastice,
care să favorizeze transferul vaporilor
de apă: mortare şi tencuieli de varnisip, lut. Nu se vor folosi tencuieli
acoperitoare din ciment, care nu sunt
permeabile la vapori. Piatra nu se va
acoperi cu lacuri şi vopseluri care
influenţează negativ porozitatea şi
peremeabilitatea la vapori a acesteia.
Lianții se vor alege din categoriile
compatibile cu tipul de piatră folosită,
fiind dependente de gradul de
porozitate al acesteia.

c) Pereţii din cărămidă
Se vor realiza intervenţii cu materiale
compatibile, elastice, care să favorizeze transferul vaporilor: mortare şi
tencuieli de var-nisip, lut. Nu se vor
folosi tencuieli acoperitoare din
ciment, care nu sunt permeabile la
vapori. Dacă
expertiza tehnică
stabileşte
ca
fiind
necesare
consolidări structurale ale pereţilor din
cărămidă, se vor evita soluţiile de
cămăşuire
pe
toată
suprafaţa
peretelui; când acest lucru nu este
posibil, se pot folosi aditivi care să
crească permeabilitatea la vapori a
acestuia,
cu
scopul
prevenirii
condensului, care va diminua confortul
utilizării în timp a construcţiei.
d) Pereţii din lut, chirpici
Se vor realiza intervenţii cu materiale
compatibile,
elastice,
care
să
favorizeze transferul vaporilor. Nu se
vor folosi tencuieli acoperitoare din
ciment, care sunt incompatibile și nu
sunt permeabile la vapori.
Se vor realiza alcătuiri constructive
care să împiedice capilaritatea, în
condiţiile în care realizarea unei
impermeabilizări pe toată suprafaţa
fundaţiei nu este recomandabilă. Se
vor finisa cu zugrăveli pe bază de
argilă și var.
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5.3. FUNDAŢIILE
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Prin fundaţii, se vor înţelege, în
funcţie de tipul construcţiei şi de zona
în care se realizează investiţia:
fundaţiile-soclu, pivniţele, subsolurile
şi demisolurile.
Recomandările se grupează pe trei
categorii:
A. Construcții noi cu gabarit mic
(<120 mp), construcții cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și construcții
noi cu gabarit mare (peste 250 mp),
dispuse în sistem pavilionar;
B. Construcții noi cu gabarit mare
(peste 250 mp), de tip monovolum;
C. Intervenţii pe construcţiile
existente (gabarit mic, mediu sau
mare, dispuse pavilionar sau
monovolum).
Toate materialele de alcătuire pentru
fundaţii au nevoie de întreţinere în
exploatare. Realizarea de sisteme
constructive corecte, cu materiale
naturale, compatibile, de calitate,
precum şi urmărirea în execuţie pot
asigura o durată mai mare de viaţă a
acestora, împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor. Materialele recomandate,
în funcţie de zona în care urmează să
se realizeze investiţia sunt, după caz:
piatra, cărămida.
Aspectele principale care trebuiesc
avute în vedere fac referire la:

necesitatea de a rezolva diferenţa de
nivel. Demisolul, chiar dacă apare
uneori, nu este specific zonei. Unele
gospodării aveau gropi acoperite cu
pământ și paie, în care se puteau
depozita produse alimentare pentru
iarnă, separat de casă.
rezistență mecanică şi stabilitate,
compatibilitatea
materialelor
de
alcătuire, compatibilitatea materialelor
de
acoperire,
termoizolaţiile
şi
hidroizolaţiile, realizarea straturilor de
drenaj pentru îndepărtarea apelor de
la nivelul fundaţiei, materialele şi
modalităţile de realizare a trotuarului
de gardă, îmbinarea finisajului soclului
cu trotuarul de gardă.

5.3.1. Specificul local
Fundațiile din piatră apar în zonele
unde aceasta se găsește la îndemână, zone în care și pereții anumitor
locuințe, o parte din anexele
gospodărești și gardurile exterioare
sunt tot din piatră. Casele fără prispă
de obicei nu au nici soclu, intrarea
fiind la nivelul terenului. Unde există,
soclul este de obicei tencuit cu lut.
Fundațiile caselor a constat din
vechime în ziduri mixte groase din
piatră, aceasta având capilaritatea
redusă. Fundațiile din piatră de tip
ciclopian susțineau zidurile groase din
chirpici, piatră și, mai târziu, din
cărămidă, de la parter. Spațiul dintre
bolovani era umplut cu pietre de
mărimi mai mici. De cele mai multe
ori, acestea nu erau legate între ele.
De regulă, soclul este de mici
dimensiuni sau lipsește. La anexele
gospodărești nu se întâlnește. Casa
înălţată pe soclu a pornit de la

1

Casă fără soclu. (Cotu Văii)

5.3.2. Recomandări
Se vor folosi tehnici tradiționale unde
e posibil din punct de vedere
tehnologic și economic, adică zidăria
din piatră cu pământ galben, iar dacă
se impune prin normative, cu mortar
de var, care permite evaporarea apei
infiltrate.

2
Soclu tencuit și văruit. (Petroșani)

3
Soclu din piatră tencuit cu pământ.
(Independeța)

Soclu din
(Petroșani)

piatră

cu

4
apareiaj.

A. Construcții noi cu
gabarit mic (<120 mp),
construcții noi cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și
construcții noi cu gabarit
mare (peste 250 mp),
dispuse în sistem pavilionar
Fundaţiile contribuie esențial la
durabilitatea clădirilor. Acolo unde este
posibil din punct de vedere structural
(dar și tehnologic şi economic), se vor
folosi tehnici tradiţionale: fundații
continue pe sub ziduri portante sau
fundații izolate, nu se vor „sigila”
terenurile cu radiere sau șape
realizate din ciment, ci se vor adopta
soluții
eco-durabile;
unde
sunt
necesare, se vor face sisteme
subterane de drenare, alcătuite din
canale
și
puțuri.
Materialele
recomandate,
în
funcţie
tipul
investiției, sunt după caz: piatră,
cărămidă, beton. Nu se recomandă
soluţiile cu radier general, care

impermeabilizează o suprafaţă mare
de teren. Pentru realizarea soclurilor
din piatră se vor folosi materiale
locale, cu tehnologii şi mână de lucru
locală, prin cooptarea meşterilor din
zonă. Nu se va folosi în exces
cimentul (cu precădere cimentul tip
Portland, mai ales fără rosturi de
dilatare constructive prevăzute în
proiect) ca material de lucru sau ca
material de bază pentru liant. În cazul
în care este necesară realizarea unor
socluri din beton armat, se recomandă
tencuirea cu mortare cu textură lisă pe
bază de var în alcătuiri constructive
compatibile. Nu se va realiza placarea
simplă cu piatră de râu sau piatră
spartă de gresie a soclului, care să
aducă un aspect „rustic”, de cele mai
multe ori impropriu şi incompatibil cu
arhitectura locală. Nu sunt permise
demisoluri, decât în cazul denivelărilor
mari ale terenului. Demisolurile sau
subsolurile, dacă sunt propuse, vor
avea goluri de ventilație în soclu, la
nivel de siguranță împotriva inundării,
care vor fi deschise vara pentru
uscarea pereților.
Se recomandă ca
sistemele de hidroizolare să nu
îmbrace toată infrastructura; se vor
folosi soluții cu drenaje și sisteme de
rupere a capilarității.
Se poate construi un trotuar de
gardă perimetral, cu pantă suficientă,
care să îndepărteze apele pluviale de
fundaţia construcţiei, dacă este
nevoie. Acesta va fi realizat din
materiale naturale, va avea rosturi de
dilataţie și pentru uscarea fundației și
a solului, iar în punctele de scurgere a
apelor pluviale se vor realiza detalii
care să favorizeze îndepărtarea lor de
construcţie
prin
direcţionarea
preponderentă
către
suprafeţele
plantate din vecinătatea sa.

B. Construcții noi cu
gabarit mare (peste 250 mp),
de tip monovolum
Acolo unde este posibil din punct de
vedere structural (dar și tehnologic şi
economic), se vor folosi tehnici
tradiţionale: fundații continue pe sub
ziduri portante sau fundații izolate. Nu
se recomandă soluţiile cu radier
general, care impermeabilizează o
suprafaţă mare de teren. Unde sunt
necesare, se vor face sisteme
subterane de drenare. Materialele
recomandate,
în
funcţie
tipul
investiției, sunt, după caz: piatră,
cărămidă, beton. Nu se vor „sigila”
terenurile cu plăci sau șape realizate
din ciment, ci se vor adopta soluții
eco-durabile.
Pentru realizarea soclurilor din piatră
se vor folosi materiale locale, cu
tehnologii şi mână de lucru locală, prin
activarea meşterilor din zonă. Nu se
va folosi în exces cimentul (cu
precădere cimentul Portland, mai ales
fără rosturi de dilatare constructive
prevăzute în proiect) ca material de
lucru sau ca material de bază pentru
liant. În cazul în care este necesară
realizarea unor socluri din beton
armat, se recomandă tencuirea cu
mortare cu textură lisă pe bază de var
în alcătuiri constructive compatibile.
Nu se va realiza placarea simplă cu
piatră de râu sau piatră spartă de
gresie a soclului, care să aducă un
aspect „rustic”, de cele mai multe ori
impropriu şi incompatibil cu arhitectura
locală. Acolo unde considerente
funcționale le cer, sunt permise
soclurile
de
beton
armat,
în
continuarea grinzilor de fundare,
eventual cu adăugarea de aditivi care

să confere permeabilitate la vapori.
Acestea se vor tencui, nu se vor placa
cu piatră.
Nu sunt permise demisoluri, decât în
cazul denivelărilor mari ale terenului.
Demisolurile sau subsolurile vor avea
goluri de ventilație în soclu, la nivel de
siguranță împotriva inundării, care vor
fi deschise vara pentru uscarea
pereților. Se recomandă ca sistemele
de hidroizolare să nu îmbrace toată
infrastructura; se vor folosi soluții cu
drenaje și sisteme de rupere a
capilarității.
Se poate construi un trotuar de
gardă perimetral, cu pantă suficientă,
care să îndepărteze apele pluviale de
fundaţia construcţiei. Acesta va fi
realizat din materiale naturale, va avea
rosturi pentru uscarea fundației și a
solului din jurul casei, iar în punctele
de scurgere a apelor pluviale se vor
realiza detalii care să favorizeze
îndepărtarea lor de construcţie prin
direcţionarea către suprafeţele verzi
plantate din apropiere.

C.
Intervenţii
pe
construcţiile existente (de
gabarit mic, mediu sau
mare, dispuse pavilionar
sau monovolum)
La intervenția pe clădire existentă,
dacă sunt necesare consolidări ale
fundației, se vor propune soluții
(reparații, îngroșări) care să folosească materialele de construcție
inițiale.
Probleme multiple se întâlnesc mai
ales la imobilele de mică anvergură

NU

DA

1
AȘA NU: Soclu de piatră cu rosturi
de ciment foarte vizibile

NU

2
AȘA NU: Soclu placat cu imitație de
piatră

NU

3
AȘA NU: Placa de beton peste sol
care este vizibilă în fațadă. În afară de
faptul că este nespecific, un astfel de
detaliu constructiv generează punte
termică și implicit pierderi masive de
căldură.

din mediul rural, acolo unde de obicei
nu a fost acordată o importanţă
deosebită fundaţiilor, acestea fiind
mici, prost conformate şi prost
rezolvate din punct de vedere
constructiv, ceea ce a dus în timp la
degradări şi prăbuşiri ale diverselor
elemente constructive. Dacă sunt
necesare consolidări ale fundației, se
vor propune, în măsura în care este

4
AȘA DA: Soclu din piatră de calcar cu rosturi.

posibil, soluții (subzidiri, reparații,
îngroșări, țeseri de ziduri, tencuieli, cu
diverse mortare cu componente
naturale armate cu fibre), care să
folosească materiale de construcție
naturale (piatră, cărămidă).
Soluţiile de hidroizolare şi de
termoizolare,
prin
alcătuirile
constructive propuse, nu vor îmbrăca
toată infrastructura: se pot realiza
bariere de capilaritate prin injecţii cu
mortare speciale, tencuieli cu mortare
de asanare speciale, se pot realiza
straturi de drenaj care să faciliteze
îndepărtarea apelor de la fundaţie şi
să prevină infiltraţiile şi degradările la
nivelul acesteia (vezi şi recomandările
generale).
Nu se vor „sigila” terenurile cu
radiere sau şape realizate din ciment,
subsolurile vor păstra sau vor avea noi
goluri de ventilaţie în soclu, peste
nivelul
de
siguranţă
împotriva
inundării, pentru uscarea pereţilor. Se

va folosi cu precădere mortar de argilă
sau de var, care permit evaporarea
apei infiltrate și uscarea zidăriei.
Se va repara sau construi (dacă este
cazul) trotuarul de gardă perimetral,
cu pantă suficientă, care să îndepărteze apele pluviale de fundaţia
construcţiei. Acesta se va realiza din
materiale naturale, va avea rosturi și
detalii pentru îndepărtarea apelor
pluviale de construcţie, către suprafeţele plantate din vecinătatea
clădirii .
Extinderile şi conversiile vor ţine cont
de recomandările din subcapitolele
anterioare, în funcţie de volumul
rezultat al construcţiei.
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5.4 TÂMPLĂRIA ȘI GOLURILE

Prevederile referitoare la uşi şi
ferestre
privesc
materialele
de
construcţie, conformaţia acestora,
soluţiile de umbrire şi culorile.
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Acolo unde este posibil, se
recomandă apelarea la tehnici şi
meşteşugari
tradiţionali
pentru
realizarea tâmplăriei interioare şi
exterioare, ca şi pentru realizarea
feroneriilor şi a diverselor elemente
decorative de mascare, care pot fi
bătute sau turnate.
Recomandările se grupează pe trei
categorii:
A. Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), construcții cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și construcții
cu gabarit mare (peste 250 mp),
dispuse în sistem pavilionar;
B. Construcții cu gabarit mare
(peste 250 mp) de tip monovolum;
C. Intervenţii pe construcţii
existente (de gabarit mic, mediu
sau mare, dispuse pavilionar sau
monovolum).
Toate elementele de tâmplărie au
nevoie de întreţinere în exploatare.
Realizarea de alcătuiri constructive
corecte,
cu
materiale
naturale,
compatibile, de calitate, precum şi
urmărirea în execuţie pot asigura o
durată mai mare de viaţă a acestora,
împreună cu o întreţinere conştientă,
periodică, din partea utilizatorilor.

5.4.1. Specificul local
În mod tradițional, casele au o
singură ieșire, iar camerele o
ferestruică. Sala este prevăzută sau
nu cu un ochi de geam. Ferestrele
mici nu se deschid niciodată. Mai
apoi, sub diverse influențe, devin mai
mari, cu două sau trei canate, din
lemn, împărțite în ochiuri, de forme
dreptunghiulare sau chiar arcuite. Mai
recent, au apărut ferestrele cu două
rânduri de cercevele. Acestea au un
rol important în conturarea imaginii
casei tradiționale, oferind specificitate
și individualitate construcțiilor vechi.
Tâmplăria (uși, porți, ferestre) este
realizată din lemn băițuit sau vopsit cu
vopsele pe bază de ulei de in.

Fereastre în două canaturi
împărțire deasă. (2 Mai)

1
Fereastră în două canaturi cu buiandrug aparent din lemn. (Agigea)

3
cu

4
Ușă ornamentată. (Petroșani)

5.4.2. Recomandări
Raportul plin-gol, forma și proporția
golurilor vor fi conform specificului
local. În raportul plin-gol al fațadelor
predomină
plinul,
cu
excepția
verandelor (geamlâcurilor), unde golul
este mai mare decât al unei ferestre
obișnuite. Ferestrele vor fi orientate de
regulă spre părțile însorite, nu spre
nord. Dacă dimensiunile ferestrei
rezultate din necesități funcționale
sunt mai mari, se vor face diverse
tipuri de mascări. Se interzic
suprafețele mari vitrate, nejustificate
funcțional în alte situații decât cele
asociate unor verande. Se vor lua ca

5
Ferestre cu impărțire complexă a
tâmplăriei. (Petroșani)

Ferestre și uși tipice caselor tătărești. (Hagieni)

2

6
Tâmplărie de tip geamlâc caracteristică vilelor rurale din proximitatea
coastei. (Vama Veche)

exemplu
golurile
anexelor
gospodărești caracteristice locului,
sau golurile vor fi mascate cu traforuri,
obloane, etc..

3
Fereastră și ancadramente tipice.
(Moșneni)

Grilajele ferestrelor caracteristice vilelor rurale costiere. (Costinești)

1

Fereastre
(Plopeni)

Ferestre
(Albești)

Fereastră și ancadramente tipice. (Negrești)

tipice

ale

caracteristice

4
anexelor.

5
geamiilor.

2
6
Detaliu constructiv al golului tipic.
(Moșneni)

Este obligatorie folosirea tâmplăriei
din lemn masiv, respectând tehnicile
tradiționale, sau din lemn stratificat,
băiţuit sau vopsit, atât la ferestre cât și
la uși. Pentru a respecta cerinţele
actuale de eficienţă energetică, se
poate folosi ori tâmplăria cu alcătuire
dublă, ori cea simplă, dar cu vitraj
termoizolant. Toate elementele de
tâmplărie (rame, cercevele, traverse,
șprosuri) se vor realiza din lemn.
Tâmplăria exterioară se poate vopsi
în nuanţe de albastru, verde, gri,
maro, sau se poate păstra spectul
natural, în funcţie de specificul fiecărei
localităţi. Se vor folosi cu precădere
pigmenţii naturali. Pentru colorarea
lemnului se vor folosi de preferință
baițurile şi lacurile colorate care
pătrund în textura lemnului şi lasă
vizibil desenul natural al acestuia.
Ferestrele
vor
respecta
proporțiile tradiționale în ceea ce
privește canaturile și dispoziția
traverselor și șprosurilor.
Golurile de fereastră trebuie să aibă
forme şi proporţii specifice zonei,
respectând
dispunerea
logică
generală pe fațade. Dimensiunile pot fi
mai mari, pentru a se asigura
iluminare naturală corespunzătoare
fiecărei funcțiuni. Se admit ca accente
compoziţionale bine justificate (deschidere către peisaj, folosire pasivă a
energiei
solare),
altele
decât
verandele,
panourile
vitrate
de
dimensiuni mai mari, dar nu pe mai
mult de 30% din suprafața fațadei.

Pentru umbrirea suprafețelor vitrate,
în specificul dobrogean neexistând
elemente precum șpaleți, obloane,
storuri, se vor folosi cu precădere
metode de umbrire de la distanță, ca
streașina, porticul, vegetația. În cazuri
justificate formal sau funcțional, se pot
prevedea obloane sau măști din lemn,
după forma și aspectul ușilor și
închiderilor de la anexele gospodărești
specific locale. Rulourile montate pe
exterior, de asemenea, nu sunt
specifice.
Grilajele nu fac parte din specificul
dobrogean, cu excepția vilelor rurale
din zonele limitrofe coastei (Schitu,
Costinești, Vama Veche, 2 Mai).
Preferabil să fie vopsite în culoarea
tâmplăriei pe care o protejează. Dacă
sunt necesare măsuri antiefracție sau
antivandalism, se pot folosi foliile
speciale la vitraje. Feroneria va avea
culori discrete, nestrălucitoare.
Se interzic geamul colorat, geamul
bombat, geamul reflectorizant.
Se interzic rulourile exterioare și
obloanele din PVC sau metalice.
Se interzic cărămida de sticlă și alte
tipuri de sticlă structurală.
Se interzic vitrajele mari neîmpărțite
în ochiuri spre exterior, decât in cazuri
bine argumentate compozițional.
Se interzic golurile de forme atipice:
cerc, triunghi, romb, hexagon, etc..
Se interzic elementele decorative
nespecifice zonei.
Se interzic culorile stridente ale
elementelor de tâmplărie.
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A. Construcții noi cu
gabarit mic (<120 mp),
construcții noi cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și
construcții noi cu gabarit
mare (peste 250 mp),
dispuse în sistem pavilionar
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Materialele
Ferestrele şi uşile vor fi realizate din
lemn (masiv sau stratificat) tratat cu
ulei, ceruit sau vopsit cu soluţii
naturale, cu feronerie metalică. Pentru
tâmplăria exterioară, se va folosi lemn
de esenţă specifică zonei. În
realizarea acesteia se vor respecta
tehnicile tradiţionale şi se vor coopta,
pe cât posibil, meşterii din zonă.
Tâmplăria poate fi simplă sau dublă,
în funcţie de necesarul de izolare
termică, corelat cu climatul şi factorii
de mediu. Elementele componente ale
tâmplăriei: rame, cercevele, şprosuri,
traverse, etc., se vor realiza din lemn.
În mod excepțional, pentru o anumită
conformare la reglementările privind
securitatea la incendiu, care nu poate
fi obținută utilizând lemnul, sau privind
rezistența la deteriorările cauzate de
animale, se poate folosi tâmplărie
metalică, strict în amplasamentele
impuse de normative.
Pentru îndeplinirea cerinţelor actuale
privitoare la eficienţa energetică, se
poate folosi vitrajul termoizolant, cu
două sau trei foi de sticlă cu aer sau
gaz inert între ele. Pentru a asigura un
grad sporit de izolare fonică - pentru
construcţiile situate pe lângă drumurile
cu circulaţie intensă sau dacă
funcţiunea o impune - atât pentru
vitrajul termoizolant, cât şi pentru
vitrajul simplu de la geamurile duble,

NU

1
AȘA NU: Sunt interezise ferestrele cu ramă din PVC.

NU

NU

NU

4
AȘA NU: Fenestrație atipică. Exemplul de față este reușit detașat de context,
însă referințele la arhitectura locală – mai puțin utilizarea pietrei – sunt puține.
Tipul de goluri și tâmplăria nu se numără printre acestea.

DA

2
AȘA NU: Sunt interzise golurile
excesiv de mari și fațadele tip peretecortină.

3
AȘA NU: Goluri și împărțire a
tâmplăriei necaracteristice.

se pot folosi foi de sticlă de grosimi
diferite, care „atenuează” vibrația
sonoră. Geamul folosit va fi cu
preponderenţă transparent, acoperit
cu diverse folii care să realizeze
controlul solar, fără a modifica
culoarea şi textura acestuia. În mod
excepţional şi justificat, atunci când
contextul şi funcţiunea le impun, se
pot
folosi
şi
alte
tipuri
de
prelucrări/acoperiri ale sticlei (de
exemplu: folii speciale necesare
măsurilor antiefracţie sau antivan-

dalism).
Pentru
asigurarea
cerinţelor
privitoare la igienă şi sănătate, se vor
folosi
aerisitoare
cu
acţionare
automată (incluse în tocul geamului)
sau manuală, de exemplu atunci când
alcătuirea ferestrelor reprezintă o
soluţie etanşă, care nu permite
împrospătarea aerului, pentru a
asigura o ventilare naturală a spaţiilor
interioare.

5
AȘA DA: Goluri și tâmplărie care preiau și interpretează în manieră
contemporană specificul arhitecturii Dobrogei de Sud.

DA

1
AȘA DA: Goluri și tâmplărie care preiau specificul arhitecturii Dobrogei de Sud
caracteristice cu precădere zonei Balcicului. (Vama Veche)

Conformaţia ferestrelor
Ferestrele pot fi alcătuite din unul,
două sau trei canaturi, având fiecare
proporția de lățime/înălțime de cca.
1/2.
Mărimea
ferestrelor
va
corespunde necesităților de iluminare
a spațiilor interioare. Ferestre caselor
vechi erau mici, pentru a nu avea
pierderi de căldură în timpul iernii,
fațadele fiind orientate spre sud. Mai
recent au apărut și ferestrele mai mari.
Anexele pot avea ferestre pătrate,
mici, cu parapetul mai înalt. Se vor
respecta proporţiile tradiţionale între
lungime şi lăţime în special la fațadele
principală și cea de la stradă, pentru a
da o unitate stilistică desfășuratei
stradale. Se recomandă alternarea
unor goluri mici ale arhitecturii
vernaculare cu vitraje mari, de
dimensiunea unui perete, pentru
funcțiuni principale care necesită un
iluminat mai puternic. Se admit ca

Soluţiile de umbrire
Pentru umbrirea suprafețelor vitrate,
se vor folosi porticurile (prispele),
streșinile sau vegetația. În cazuri
justificate formal sau funcțional, se pot
prevedea obloane sau măști din lemn,
după forma și aspectul ușilor și a
închiderilor de la anexele gospodărești
specific locale. La vilele rurale de pe
litoral se acceptă pergole, bine
încadrate volumetric în compoziție.
Soluţiile de umbrire alese vor fi
realizate din lemn, se vor monta cu
preponderenţă la exterior, pentru a
asigura un control climatic şi o
protecţie suplimentară a ferestrelor
împotriva intemperiilor, şi pot avea
lamele reglabile, care să permită un
grad de umbrire optim, ajustabil, pe
toată perioada zilei şi în funcţie de

accente compoziţionale bine justificate
(deschidere către peisaj, folosire
pasivă a energiei solare), altele decât
verandele,
panourile
vitrate
de
dimensiuni mai mari, dar nu pe mai
mult de 30% din suprafața fațadei.

NU

Nu se vor realiza goluri atipice:
triunghi, romb, hexagon, etc.. Pe
lângă faptul că nu se pot încadra in
specificul local, acestea pot dovedi în
exploatare diverse inconveniente:
neetanşeizare corectă din cauza
formei, soluţii de umbrire complicate,
costisitoare şi uneori ineficiente şi
inestetice.

2
AȘA NU: Sunt interezise rulourile
exterioare.

În zona litoralului se acceptă goluri
circulare, de dimensiuni mici, de
inspirație navală, cu condiția sa aibă
importanță
redusă
în
cadrul
compoziției fațadelor.

3
AȘA DA: Obloanele vopsite discret
sunt o caracteristică locală (exemplul
se referă doar la acest aspect.
(Costinești)

DA

fiecare anotimp, dar să nu împiedice,
pătrunderea luminii din exterior. Nu se
vor folosi rulouri exterioare, montate
aparent, fără reglaje, care reduc din
suprafața ferestrei.
Pentru vitrajele cu suprafeţe mari,
acolo unde sunt necesare şi
justificate, se pot instala soluţii de
umbrire din lemn, fixe sau cu lamele
cu unghi reglabil, care să camufleze
elementele discrepante în ansamblul
volumetric. Se interzice ca aceste
conformaţii să se realizeze pe faţadele
dinspre stradă. Piesele de lemn se vor
proteja la intemperii cu uleiuri, ceruri
sau alte soluţii naturale.
Culorile
Tâmplăria exterioară şi elementele
de umbrire sau alte componente
decorative se pot vopsi în diferite
nuanțe opace, nesaturate, cu pigmenți
care nu modifică aspectul lemnului și
nu dau aparența de suprafață
lucioasă. Pentru colorare, se vor folosi
cu precădere pigmenţii naturali.

B. Construcții noi cu
gabarit mare (peste 250 mp),
de tip monovolum
Se recomandă folosirea tâmplăriei
din lemn masiv, respectând tehnicile
tradiționale, sau din lemn stratificat,
băiţuit sau vopsit, atât la ferestre cât și
la uși.
Se poate folosi tâmplăria cu alcătuire
dublă, ori simplă, dar cu vitraj
termoizolant. Toate elementele de
tâmplărie (rame, tocuri, cercevele,
traverse, șprosuri, pervazuri) se vor
realiza din lemn.

NU

4
AȘA NU: Sunt interzise tâmplăria cu
rama din PVC și distribuția golurilor pe
fațadă în neconcordanță cu spațiile
interioare.
Materialele
Ferestrele şi uşile vor fi realizate din
lemn (masiv sau stratificat) tratat cu
ulei, ceruit sau vopsit cu soluţii
naturale, cu feronerie metalică. Pentru
tâmplăria exterioară, se va folosi lemn
de esenţă tare. În realizarea acesteia,
se vor respecta tehnicile tradiţionale şi
se vor angrena, pe cât posibil,
meşterii din zonă. Tâmplăria poate fi
simplă sau dublă, în funcţie de
necesarul de izolare termică corelat
cu climatul şi factorii de mediu.
Elementele
componente
ale
tâmplăriei: rame, cercevele, şprosuri,
traverse, etc., se vor realiza din lemn.
În mod excepțional, pentru o
anumită conformare la reglementările
privind securitatea la incendiu, care nu
poate fi obținută cu lemn, se poate
folosi tâmplărie metalică, strict în
locurile impuse de lege (de ex.,
camera centralei termice, ș.a.). La
ușile de acces pentru fluxuri mai mari
de persoane sau marfă se pot folosi
uși batante, glisante, etc., panouri de
sticlă mobile sau goluri cu dimensiuni
agabaritice faţă de specificul zonei.
La
construcțiile
care,
din
considerente funcționale, au pereții
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exteriori din alte materiale decât
zidăriile
tradiționale,
tâmplaria
exterioara poate fi metalică, cu
condiția
să
aibă
forme
dreptunghiulare, culori nesaturate și
aspect general în consonanță cu stilul
sătesc.
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Pentru îndeplinirea cerinţelor actuale
privitoare la eficienţa energetică, se
poate folosi vitrajul termoizolant, cu
două sau trei foi de sticlă. Pentru a
asigura un grad sporit de izolare
fonică, atât pentru vitrajul termoizolant, cât şi pentru vitrajul simplu de
la ferestrele cu alcătuire dubă, se pot
folosi foi de sticlă de grosimi diferite,
care atenuează intensitatea sunetului.
Geamul folosit va fi cu preponderenţă
transparent, însă poate fi acoperit cu
diverse folii care să realizeze controlul
solar, fără a modifica culoarea şi
textura acestuia. Nu se vor folosi:
geam bombat, geam reflectorizant,
geam colorat. În mod excepţional şi
justificat, atunci când contextul şi
funcţiuneaa o impun, se pot folosi şi

alte tipuri de prelucrări/acoperiri ale
sticlei, de exemplu: folii speciale
necesare măsurilor antiefracţie sau
anti-vandalism.
Pentru asigurarea cerinţelor privitoare la igienă şi sănătate, se pot
folosi
aerisitoare
cu
acţionare
automată sau sisteme suplimentare
de ventilare mecanică sau naturală.
Conformaţia ferestrelor
Golurile de fereastră trebuie să aibă
proporţia specifică zonei, respectând
dispunerea logică generală pe fațade.
Se admit ca accente compoziţionale
bine justificate (deschidere către
peisaj, folosire pasivă a energiei
solare), altele decât verandele,
panourile vitrate de dimensiuni mai
mari. Ferestrele vor avea, în general,
o geometrie simplă şi neornamentată.
Ferestrele pot fi mici și pătrate sau
module de unul sau mai multe
canaturi având raportul dintre lățime și
înălțime între 0,4 și 0,5.

NU

1
AȘA NU: Sunt interzise conformațiile diferite, multiple și necaracteristice de
goluri.

Nu se vor realiza goluri atipice: cerc,
triunghi, romb, hexagon, etc. (care în
exploatare pot dovedi diverse vicii/
inconveniente: neetanşeizare corectă,
soluţii
de
umbrire
complicate,
costisitoare şi uneori ineficiente şi
inestetice, etc.).
Soluţiile de umbrire
Pentru umbrirea suprafețelor vitrate,
se vor folosi streșinile sau vegetația.
În cazuri justificate formal sau
funcțional, se pot prevedea obloane
sau măști din lemn, după forma și
aspectul ușilor și a închiderilor de la
anexele gospodărești specific locale.
Soluţiile de umbrire alese trebuie să
respecte
metodele
tradiţionale
existente în zonă. Acestea se vor
monta cu preponderenţă la exterior
pentru a asigura controlul climatic şi o
protecţie suplimentară a ferestrelor
împotriva intemperiilor şi pot avea
lamele reglabile, care să permită un
grad de umbrire optim, ajustabil, pe
toată perioada zilei şi în funcţie de
fiecare anotimp, dar să nu împiedice,

DA

2
AȘA DA: Obloane tipice preluate
din arhitectura locală. (Costinești)

în acelaşi timp, pătrunderea luminii din
exterior.
Pentru vitrajele cu suprafeţe mari,
acolo unde sunt necesare şi
justificate, se pot instala parasolare
care
să
camufleze
elementele
discrepante în ansamblul volumetric.
Se recomandă ca aceste conformaţii
să nu se realizeze pe faţadele dinspre
stradă. Elementele de lemn se vor
proteja de intemperii cu uleiuri, ceruri
sau alte soluţii naturale.
Culorile
Tâmplăria exterioară şi elementele
de umbrire sau alte elemente
decorative se pot vopsi în diferite
nuanțe opace, nesaturate sau cu
pigmenți naturali, care nu modifică
aspectul lemnului și nu dau aspect de
ud sau lucios. Pentru colorare, se vor
folosi cu precădere pigmenţii naturali.
La tâmplăria metalică se vor evita
culorile agresive, in discordanță cu
celelalte materiale de finisaj și cu
aspectul general al zonei în care este
inserată construcția.

C.
Intervenţii
pe
construcţiile existente (de
gabarit mic, mediu sau
mare, dispuse pavilionar
sau monovolum)
La
intervenția
pe
construcții
existente,
tâmplăria
de
lemn
deteriorată se va recondiționa sau
înlocui, fără modificarea împărțirii
specifice și a profilaturii, iar cea de
PVC sau metalică se va înlocui cu
lemn.
Materialele
Elementele

valoroase

se

vor

conserva şi se vor recondiţiona,
folosindu-se aceleaşi materiale şi
tehnici constructive, sau se vor înlocui,
fără modificarea împărţirii specifice
sau a detaliilor tâmplăriei. Noile
ferestre propuse vor folosi aceleași
tehnici de execuție. Ferestrele şi uşile
vor fi realizate din lemn masiv sau
stratificat tratat cu ulei de in, ceruit sau
vopsit cu soluţii naturale, cu feronerie
metalică. Pentru tâmplăria exterioară,
se va folosi lemn de esenţa uzuală în
zonă. În realizarea acesteia, se vor
respecta tehnicile tradiţionale şi se vor
angrena, pe cât posibil, meşterii din
zonă. Tâmplăria din PVC sau cea
metalică se va înlocui cu tâmplărie din
lemn masiv sau stratificat. Pentru
sporirea confortului de izolare termică,
se permite, acolo unde fereastra este
într-o singură foaie, să se dubleze în
spatele ei cu o fereastră cu vitraj
termoizolant în două sau trei foi într-un
singur canat, astfel încât intervenția să
nu se observe din exterior. Se va avea
grijă ca fereastra tradițională să se
poată deschide înspre interior.
În mod excepțional, pentru o
anumită conformare la reglementările
privind securitatea la incendiu, care nu
poate fi obținută cu lemn, se poate
folosi tâmplărie metalică, strict în
locurile impuse de lege (de ex.,
camera centralei termice).
Pentru îndeplinirea cerinţelor actuale
privitoare la eficienţa energetică, se
poate folosi vitrajul termoizolant, cu
două sau trei foi de sticlă. Pentru a
asigura un grad sporit de izolare
fonică, atât pentru vitrajul termoizolant, cât şi pentru pentru vitrajul
simplu de la geamurile duble se
recomandă utilizarea foilor de sticlă de
grosimi diferite.

NU

1
AȘA NU: Este interzisă alterarea
aspectului tradțional al ferestrelor prin
împărțire necaracteristică.

NU

DA

2
AȘA NU: Este interzisă alterarea
aspectului tradțional al ferestrelor prin
înlocuirea cu tâmplarie PVC.

NU

4

DA

3
AȘA NU: Este interzisă alterarea aspectului tradțional al ferestrelor prin
înlocuirea cu ferestre neîmpărțite.

5
AȘA DA: Ferestre și obloane caracteristice refăcute și inserarea unora noi de
aceeași factură. (Vama Veche)

Geamul
folosit
va
fi
cu
preponderenţă transparent și poate fi
acoperit cu diverse folii care să
realizeze controlul solar, ori ca măsură
antiefracţie sau anti-vandalism, fără a
îi modifica culoarea şi textura.

Conformaţia ferestrelor
Se
recomandă
păstrarea
conformației tâmplăriei construcției
inițiale. Ferestrele nou propuse se vor
amplasa astfel încât să nu strice
aspectul tradițional al fațadei. Dacă
aceasta este deja alterată, propunerea

Pentru
asigurarea
cerinţelor
privitoare la igienă şi sănătate, se vor
folosi aerisitoare în tâmplărie cu
acţionare automată sau sisteme
suplimentare de ventilare mecanică
sau naturală.

va
respecta
cerințele
pentru
construcțiile noi, astfel încat aspectul
final al fațadei să se integreze coerent
în peisajul natural și construit existent.

Soluţiile de umbrire
Elementele
valoroase
se
vor
conserva şi se vor recondiţiona
folosindu-se aceleaşi materiale şi
tehnici constructive, sau se vor înlocui,
fără modificarea împărţirii specifice.
Elementele metalice sau din PVC se
vor înlocui cu lemn.
Culorile
Tâmplăria exterioară şi soluțiile de
umbrire sau alte elemente decorative
(de lemn) se pot vopsi în diferite
nuanțe
opace,
nesaturate,
de
preferabil
menținând
culoarea
originală, sau cu pigmenți naturali
care nu modifică aspectul lemnului și
nu dau senzația de ud sau lucios.
Pentru colorare, se vor folosi cu
precădere pigmenţii naturali.
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5.5 ELEMENTELE DE FAȚADĂ

4
Casă cu prispă din lemn pe o latură
și capitelurile de influență islamică.
(Negrești)

Principalele elemente de fațadă
luate în considerare pentru partea de
sud a stepei dobrogene sunt registrele
orizontale - coama, streașina, soclul,
prispa în totalitatea sa, cele verticale balconul, prispa prin traveile sale,
coșul de fum și decorațiile - pazii,
ancadramente, etc..

46

5.5.1.
Specificul
local:
registre orizontale (coamă,
streașină,
brâu,
soclu,
prispa în totalitatea sa) şi
verticale (balcon, prispă prin
traveile sale, coş de fum,
etc.)
Fațadele caselor vechi tătărești erau
simple ca volumetrie și decorații.
Ulterior,
au
căpătat
ornamente
discrete, doar pe fațada principală.
Puținătatea ornamentelor caselor din
satele zonei s-a perpetuat chiar și
după colonizarea acestora cu alte
populații și etnii, care au adus din
zonele lor de proveniență și alte
elemente de volumetrie și decorative,
cum
ar
fi
pazii,
capiteluri,
ancadramente, brâie, decorații de
muchie, balustrade. Acestea au fost
adaptate la materialele găsite în zonă.
Acolo unde prezența pădurilor în
apropiere
a
făcut
posibilă
întrebuințarea lemnului și pentru
altceva decât structură de rezistență,
șarpantă, ferestre și uși, s-au creat
decorații de lemn la prispă (pazii,
capiteluri, parapet, ș.a.).

1
Casa tipică zonei: fațadă orizontală
simetrică, cu prispă redusă și cei doi
stâlpi caracteristici. (Cotu Văii)

5
Casă cu cerdac și structură bogat
ornamentată din lemn. (Petroșani)

2
Variantă a tipologiei de mai sus cu
arcade și prispa centrală ușor
decroșată în plan.(Chirnogeni)

6
Casă tătărească: fațadă simplă
austeră, fără spații de tranziție.
(Dulcești)

3
Casă tipică cu prispă centrală
deschisă
și
fronton
decorat,
prezentând arcele de influență
urbană.(Negrești)

7
Fațadă a tipului de vilă rurală cu
marcarea registrelor precum cornișe,
brâie
prin
utilizarea
olanelor.
(Costinești)

10
Decorație a fațadei – ancadramente
și fronton. Utilizarea unei singure
culori, foarte tari. (Deleni)

8
Ornamentație din lemn foarte
elaborată a prispei. Inspirația orientală
este observabilă. (Petroșani)

11
Detaliu de timpan, pazie și cornișă.
Culoare tare, dar saturată a zidăriei.
(Independența)

9
Detaliu tipic de streașină a
acoperișului cu olane cu evazarea
pereților în vecinătatea acesteia.
(geamia Amzacea)

12
Coș de fum tipic caselor pe parter
din zona costieră. (Vama Veche)

Elementele regulatoare care creează
liniile principale ale faţadelor sunt
determinate de linia de coamă, linia
de streaşină, prispă, soclu. Acestea
sunt
orizontale
și
constituie
caracteristica principală a arhitecturii
specifice zonei de sud a Dobrogei,
stepică.
Decoraţiile de faţadă sunt puține,
apar mai târziu sub forma unor
ancadramente simplificate la goluri,
pazii de lemn și pseudo-capiteluri la
stâlpii de lemn ai balcoanelor sau
prispelor. De influență urbană sunt
golurile cu formă de arc în plin cintru
ale balcoanelor cu stâlpi din zidărie,
sau ale prispelor centrale. Finisajele
de pe faţadă sunt simple, de regulă,
tencuielile sunt acoperite cu vopsea
de var, lemnul este tratat cu ulei de in,
culorile sunt în nuanţe naturale.
Soclul: Pentru ridicarea temeliei s-a
folosit cu preponderenţă piatra. Ea are
rostul de a proteja şi pereţii de
umezeală, de a asigura o orizontalitate perfectă clădirii, precum şi de a
o înălţa. Este un material care se
găsește în zonă. Soclul poate fi
aparent sau acoperit cu lut. Înălțimea
lui este joasă, variind în raport cu
panta terenului. Dacă pereții sunt
alcătuiți din zidărie de piatră, soclul se
pierde în aspectul general al peretelui.
Spaţiile de trecere interior –
exterior
Prispa: Nu este un element
omniprezent și se situează în general
pe fațada principală, cea lungă, cu
accesul principal, indiferent dacă
aceasta este orientată spre stradă sau
spre curte. Este rareori întoarsă pe
fațada laterală dinspre stradă. Prispa

1
Prispă pe toată lungimea casei, cu
stâlpi de lemn. (Independența)

2
Prispă pe 2/3 din lungimea casei, cu
stâlpi zidiți și arcade. (Plopeni)

3
Prispă centrală, ușor ieșită din
planul fațadei, în dreptul tindei retrase,
cu stâlpi zidiți și arcade. (Moșneni)

este un element care lipsește, de cele
mai multe ori, la casele foarte vechi.
Pe latura lungă, poate ocupa toată
fațada, două treimi din ea sau doar
treimea centrală. În primul caz, pe un
partiu tricameral, sala centrală (tinda)
poate fi aliniată cu celelalte odăi sau
retrasă. În al doilea caz, stâlpii prispei
se aliniază cu fațada uneia din odăi,
care este mai mare. În situația prispei
centrale, în dreptul tindei retrase,

stâlpii săi se pot alinia cu fațada celor
două odăi, sau pot ieși puțin în
exterior, căpătând și un fronton la
partea superioară, deasupra arcadelor
simetrice, inegale, care se sprijină pe
stălpii, de cele mai multe ori, zidiți.
Această ultimă variantă reprezintă
introducerea elementului vertical de
compoziție a fațadei, fără să
depășească, totuși, înălțimea coamei
acoperișului.
Prispa este adăpostită de același
acoperiș al construcției principale,
streașina ei fiind orizontală, la aceeași
înălțime cu cele de pe fațadele
laterale ale construcției, adiacente.
Nefiind ridicată cu mai mult de două
trepte de la cota terenului, la același
nivel cu soclul, de obicei nu
beneficiază de balustradă. Unde
există diferențe mari de nivel și rezultă
o prispă cu cota mult mai sus decât
cota terenului, apare o balustradă
(galerie, gărduț) realizată din scânduri
de lemn, uneori simplu traforate.
Cerdacul
(balcon,
foișor),
veranda: Este un element apărut la
construcțiile aparținând categoriei
celei mai înstărite a populației rurale,
cu rolul de a marca accesul principal.
Are de obicei lățimea traveii tindei și
plan aproximativ pătrat. Volumetric,
este poziționat în axul fațadei
principale și are propriul său acoperiș,
în două sau trei ape, cu dolii la
intersecția cu acoperişul principal și
coama mai scundă decât a acestuia,
constituind, totuși, elementul vertical
de compoziție a fațadei. Se păstrează
aceeași pantă și aceleași materiale cu
învelitoarea corpului casei. Acoperișul
balconului este susținut de stâlpi de
lemn sau din zidărie, împărțind
traveea în trei părti, uneori cu arcade

DA
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4
AȘA DA: Verandă cu stâlp lemn caracteristic local. Se poate observa capitelul
specific.
în plin cintru, de influență urbană, cele
laterale mai mici decât cea centrală
care cuprinde și scara de acces.
Parapeții sunt plini, din același
material ca stâlpii - lemn sau zidărie.

5.5.2. Recomandări
Recomandările se grupează pe trei
categorii:
A. Construcții noi cu gabarit mic
(<120 mp), construcții noi cu
gabarit mediu (120 – 250 mp) și
construcții noi cu gabarit mare
(peste 250 mp) dispuse în sistem
pavilionar
B. Construcții cu gabarit mare
(peste 250 mp) de tip monovolum
C. Intervenţii pe construcţiile
existente (de gabarit mic, mediu
sau mare, dispuse pavilionar sau
monovolum)

Toate materialele şi alcătuirile
constructive au nevoie de întreţinere
în exploatare. Realizarea de alcătuiri
constructive corecte, cu materiale
naturale, compatibile, de calitate,
precum şi urmărirea în execuţie pot
asigura o durată mai mare de viaţă a
acestora, împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor.
Spaţiile de trecere interior –
exterior
Întrucât acestea reprezintă un
aspect al specificului zonei, se
recomandă folosirea prispei şi a
balconului ca spaţii funcţionale şi
estetice. Integrarea acestora va ţine
cont de specificul local: proporţii
tradiţionale şi materiale de alcătuire:
piatră, lemn, etc.. Elementele pot
primi,
de
asemenea,
decoraţii
specifice, însă nu în exces, ele având

NU

1
AȘA NU: Instalații termice care
alterează orizontalitatea coamei.

DA
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2
AȘA DA: Orizontalitatea predomină,
atât la nivelul coamei, cât și al prispei.
(Limanu)

DA

3
AȘA DA: Marcarea orizontalității
printr-o terasă extinsă deschisă către
mare. (2 Mai)
rolul de a sublinia şi de a potenţa
frumuseţea şi valoarea construcţiei.
Parapeții de la prispe, balcoane,
cerdacuri sau terase, dacă sunt
necesari, se vor realiza din lemn sau
zidărie plină, după specificul local. Se
interzic inoxul, materialele plastice,
sticla colorată, texturi și culori
nespecifice pentru balustrade, baluştrii
din beton sau piatră. Metalul este

puţin recomandabil – este un material
care reţine căldura şi creează
disconfort în apropiere.

A. Construcții noi cu
gabarit mic (max. 120 mp),
construcții noi cu gabarit
mediu (120 – 250 mp) și
construcții noi cu gabarit
mare
(peste
250
mp)
dispuse în sistem pavilionar
Traveile de fațadă vor fi conform
specificului local, fără a ieși din scara
clădirilor învecinate. Dacă specificul
local nu permite altfel, monotonia
fațadelor mai lungi decât cele
tradiționale
(de
exemplu,
ale
construcțiilor mari) se va rupe prin
retrageri, rezalituri, schimbări de
material de finisaj, etc..
Marcarea registrelor orizontale
Coama este obligatoriu orizontală.
Streașina, dacă este decorată în mod
tradițional la fațadele din localitate, se
va marca obligatoriu la construcțiile
noi. În general va rămâne simplă, cu
lățimea redusă pe fațadele fără prispă.
Se interzice aplicarea de mortar de
ciment pe soclu. Se interzice placarea
cu piatră, plăci ceramice, sau alte
tipuri de plăci. Se interzice tencuirea
cu materiale de tip tencuială
decorativă
mozaicată
sau
cu
similipiatră; se interzice tratarea pietrei
cu lacuri şi vopsitorii care îi afectează
porozitatea și permeabilitatea la
vapori; protejarea soclului de murdărie
se poate face, în stil tradițional, prin
spoirea cu pământ gri.
În
varianta
tencuirii
soclului,
proprietarul va trebui să îi urmărească
în timp starea și să efectueze reparații

DA

4
AȘA DA: Element de mobilier de
grădină care replică hornul casei
tradiționale. (Limanu)

la finisaj ori de câte ori este nevoie.
Înălțimea soclului va respecta
specificul local, care variază în funcție
de relief și de nivelul de inundabilitate
în puținele situații unde există. În
general, soclurile caselor vor fi mici, la
aceeași cota cu prispa, veranda sau
cerdacul. Înălțimea soclurilor poate fi
mărită doar în cazul în care terenul
este în pantă și doar în partea dinspre
vale a casei, după specificul local.
Prispa se va marca ca registru
puternic orizontal pe faţadă, cu rol
estetic şi funcţional (protecție solară).
Se va realiza cu preponderenţă din
lemn şi va respecta prin proporţii,
formă
şi
volumetrie
specificul
localității.

NU

5
AȘA NU: Pazie din material atipic
(OSB) și model necaracteristic.

Marcarea elementelor verticale
Coșul de fum, preluat conform
necesităţilor actuale drept coş pentru
instalaţia de încălzire, trebuie realizat
din materiale solide, care să
corespundă
atât
principiilor
de
rezistenţă şi stabilitate (în raport cu
vânturile, factorii de mediu, încadrarea
seismică), cât şi de securitate la
incendiu (există un mare risc în
special în zonele de traversare a
şarpantei şi, eventual, a altor
elemente constructive din lemn). Se
vor respecta forma şi materialele de
finisaj locale: în general, mortare de
var nezugrăvite. Nu se acceptă
coșurile metalice aparente.
Hornurile vor fi zidite din cărămidă
sau piatră sau realizate din elemente
ceramice prefabricate tencuite și
văruite.
Balcoanele sau terasele care
marchează accesul își vor păstra
elementele constitutive caracteristice
localității, materialele din care sunt
alcătuite (lemn sau zidărie), forma
golurilor (uneori cu arcade), raportul
dintre înălțime și lățime precum și
ponderea în cadrul fațadei și a
volumului din care fac parte. Conform
specificului local, se vor poziționa în
axul de simetrie al compoziției fațadei.

DA

6
AȘA DA: Deși prea evazată,
streașină acoperișului învelit cu olană
este căptușită unitar cu lemn.

DA

7
AȘA DA: Streașină cu olane și
marcarea cornișei. (Vama Veche)

DA

8
AȘA DA: Streașină cu olane cu
marcarea cornișei prin dispunerea de
straturi de olane suprapuse. (Limanu)

Timpanele și decoraţiile de faţadă
Timpanele acoperișurilor în două
ape se vor executa din aceleași
materiale ca peretele pe care stau,
sau din lemn, după specificul locului.
Coamele se vor realiza din olană,
fără decorațiuni, sau din elemente
ceramice speciale pentru coamă
pentru învelitorile din țiglă. Materialul
și culoarea vor fi aceleași ca și cele
ale învelitorii. Se vor folosi elemente
decorative de coamă doar dacă sunt
specifice localității.
Se recomandă o abordare rezervată
în ce privește preluarea elementelor
decorative din arhitectura tradițională,
cu
excepția
acelora
a
căror
simbolistică s-a păstrat și care sunt
susținute încă de meșteșugurile locale
prin continuitate. Pot fi preluate și

NU

1
AȘA NU: Se interzice utilizarea
concomitentă a diferitelor finisaje ale
pereților.

NU

2
AȘA NU: Construcție din lemn cu
caracter montan nespecifică.
reinterpretate detaliile care marchează
registrele clădirii: profil de streașină,
ancadramente, pazie, etc..
Streşinile și burlanele
Se interzic elementele vizibile de
captare a apelor pluviale (jgheaburi și
burlane). Apele se vor scurge de pe
acoperiș „la picătură”, în jgheaburi de
piatră, lângă prispă sau trotuar.
Daca jgheaburile și burlanele sunt
necesare din considerente funcționale, acestea se vor masca, astfel
încât sa nu fie vizibile. Soluțiile de

scurgere ale apelor pluviale trebuie să
propună un număr cât mai mic de
burlane
aparente
pe
fațade.
Tinichigeria nu va fi strălucitoare sau
realizată din materiale inadecvate, nu
se vor evidenţia coloristic la nivelul
construcţiei. Nu se vor folosi elemente
din PVC sau polietilenă. Se pot folosi,
acolo unde este cazul, lanţuri care să
direcţioneze
scurgerea
apelor
pluviale. Se vor păstra acele elemente
caracteristice şi valoroase pentru
specificul în care se integrează.
Materialele pentru finisaje
Folosirea de materiale naturale
locale, cum sunt piatra, lemnul, varul,
pigmenții naturali pentru var, este
esențială pentru conservarea peisajelor rurale deosebite. Se vor folosi cu
precădere tehnici și materiale locale
regenerabile.
Se pot folosi sisteme prefabricate
sau realizate in situ de pereţi în trei
straturi, de lemn cu exterior în sistem
caplamá, acoperite cu tencuială
zugrăvită în alb sau alte culori
tradiţionale.
Se interzic construcţiile cu faţade din
lemn, având aspect montan.
Se interzice placarea cu materiale

NU

DA

4
AȘA DA: Pereți albi specifici în contrast benefic cu parapetul decorativ din
cărămidă. (Vama Veche)
ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv
a soclului. De multe ori, finisajele
realizate în ultima vreme sunt
inadecvate pentru exterior: atât
acestea, cât şi adezivii, nu rezistă la
cicluri repetate de îngheţ - dezgheţ,
deteriorându-se în timp foarte scurt şi
de multe ori chiar favorizând apariţia
infiltraţiilor sau a igrasiei.
Se interzice placarea pereţilor cu
tablă (simplă, cutată, compozită, etc.).
Se interzic materialele care conţin
azbest, precum şi materialele din
polimeri. Nu se vor realiza placări cu
piatră spartă sau piatră de râu, sau cu
elemente de lemn care să dea un
aspect „rustic”. Conceptul de „rustic”
nu este sinonim cu conceptul de
„tradiţional”.
Cărămida şi lemnul pot fi văruite.

AȘA NU:
neadecvată.

culoare

3
desaturată

Se pot folosi soluţii şi alcătuiri
constructive naturale pentru pereţi
vegetali şi acoperişuri înierbate cu

pantă plată sau accentuată.
Culorile
Finisajele exterioare vor fi de culoare
albă în proporţie de min. 80%. Se
interzic
culorile
tari,
puternic
contrastante, cu excepţia celor
caracteristice localității.
Piatra va fi păstrată la culoarea sa
naturală.
Nu se vor folosi culori tari,
contrastante. Se va opta pentru
folosirea nuanţelor naturale ale
materialelor folosite sau a unor culori
şi nuanţe nesaturate, apropiate de
cele naturale. Pigmenţii utilizaţi în
vopseluri, uleiuri sau ceruri vor fi
naturali.
Albul poate fi folosit fără reținere. Se
vor studia clădirile vechi ale localității
și se vor folosi culorile tradiționale.
Pigmenţii utilizaţi în vopseluri, uleiuri
sau ceruri vor fi naturali. Pentru

construcțiile noi, există posibilitatea
folosirii paramentului de tencuială fără
zugrăveală, lisă, pe bază de var. Se
pot adăuga aditivi care să stabilizeze
tencuiala împotriva acțiunii factorilor
climatici. Dacă totuși se optează
pentru zugrăvirea fațadelor, atunci
acestea pot fi tratate diferit în funcție
de importanța și poziționarea fațadei.
Tehnologiile
Se vor folosi tehnologiile locale care
trebuie să fie cunoscute și accesibile
celor care execută, întrețin și
utilizează lucrarea, sau eco-durabile
de secol al XXI-lea. Pentru oricare
dintre variantele pentru care se
optează, se va avea în vedere
realizarea unor alcătuiri compatibile
între materialele de construcţie şi
respectarea principiilor de asigurare a
izolării termice, a hidroizolării, de
asigurare a igienei şi sănătatății,
rezistenței mecanice şi stabilității.
Dispoziţia
pietrei
soclurilor
și
zidăriilor se va face în câmpuri
sedimentare, cu textură regulată sau
neregulată,
rugoasă,
pentru
a
contrasta cu planurile albe şi netede.
Tavanele se pot realiza după
modelul tradițional din grinzi de lemn
peste care se bat scânduri şi se
aşterne un strat de ceamur, iar pe
dedesubt o căptuşeală de trestie cu
drişcuială de ceamur.
Ierarhizarea fațadelor
Se vor trata diferit fațadele, în funcție
de importanța și orientarea lor, ținând
cont de specificul local. Fațada
principală, cu accesul, și fațada
dinspre stradă, care poate fi și laterală
sunt mai elaborate, acestea fiind
orientate și mai favorabil față de
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DA

1
AȘA DA: Parterul din piatră cu rol
de soclu pentru etajul vopsit cu alb.
(Vama Veche)
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punctele cardinale. Fațada întoarsa
spre direcția vântului predominant
iarna – crivățul - este săracă în goluri
și este tratată mai auster.
Instalaţiile
şi
instalaţiile
tehnologice
Acestea nu se vor poziţiona înspre
stradă sau spațiul public. Elementele
aparente care nu se încadrează
armonios în peisaj se vor masca cu
vegetație sau alte confecții din
materiale locale (se exclud PVC-ul şi
polietilena) şi vor avea culori sau vor fi
vopsite în nuanţe extrase din
specificul localității. După caz, pot fi
placate
cu
materiale
naturale,
specifice zonei. Totodată, nu vor
constitui elemente dominante din
diversele puncte de perspectivă sau
belvedere ale zonei.
Se pot folosi surse alternative de
energie electrică sau termică, în
condiţiile
şi
cu
recomandările
prezentate în capitolele anterioare:
panouri solare, panouri fotovoltaice,
turbine eoliene la scară redusă,
pompe de căldură, etc.. În cazul
branșamentelor la rețele locale de
alimentare cu gaz, acestea se vor
executa subteran, mascat, sau în
locuri nevizibile din spațiul public.

B. Construcții noi cu
gabarit mare (peste 250 mp)
de tip monovolum
Se
recomandă
respectarea
prescripțiilor pentru construcțiile cu
gabarit mic și mediu.
Marcarea registrelor orizontale
Soclul nu se va înălța de la nivelul
terenului amenajat mai mult de 50 cm.
În funcţie de soluţia şi de gabaritul
construcţiei, se pot marca şi alte
elemente, precum prispa, dacă se
încadrează în specificul şi scara locală
din punct de vedere volumetric sau
compozițional. Volumetria se va
raporta la construcţiile învecinate şi,
pe plan estetic, nu va constitui un
element discrepant în ansamblul
aşezării.
Marcarea
registrelor
orizontale reprezintă un deziderat,
însă nu este obligatorie la acest tip de
clădiri.
Marcarea elementelor verticale
În general, arhitectura zonei sudice a
Dobrogei se desfășoară pe orizontală.
Astfel, elementele verticale au o
importanță mai mică în compoziția
volumelor și fațadelor.
Dacă specificul local nu permite
altfel, monotonia fațadelor mai lungi
decât cele tradiționale (de exemplu,
ale construcțiilor mari) se va estompa
prin retrageri, rezalituri, decroșuri,
schimbări de material de finisaj, etc..
Timpanele și decoraţiile de faţadă
Se recomandă o abordare rezervată
în ce privește preluarea elementelor
decorative din arhitectura tradițională,
cu
excepția
acelora
a
căror

simbolistică s-a păstrat și care sunt
susținute încă de meșteșugurile locale
prin continuitate.
Streşinile și burlanele
Dacă din considerente funcționale
sunt necesare, acestea se vor masca,
astfel încât sa nu fie vizibile. Soluțiile
de scurgere a apelor pluviale trebuie
să propuna un număr cât mai mic de
burlane
aparente
pe
fațade.
Tinichigeria nu va fi strălucitoare sau
realizată din materiale inadecvate, nu
se vor evidenţia coloristic la nivelul
construcţiei.
Materialele pentru finisaje
Construcțiile executate din materiale
moderne (metalice, compozite, etc.)
sunt
permise
numai
datorită
necesităților funcționale, tehnice sau
de asigurare a cerințelor de calitate
corespunzătoare funcțiunilor și trebuie
să fie bine argumentate. Chiar și în
aceste
condiții
sunt
interzise
materialele polimerice, de sinteză
(mase plastice, fibră de sticlă, etc.).
Se interzice placarea cu materiale
ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv
a soclului.
Se interzic materialele care conţin
azbest, precum şi materialele din

NU

polimeri. Nu se vor realiza placări cu
piatră spartă sau de râu, sau cu
elemente de lemn care să dea un
aspect „rustic”. Conceptul de „rustic”
nu este echivalent cu conceptul de
„tradiţional”.
Se pot folosi soluţii şi alcătuiri
constructive naturale pentru pereţi
vegetali.
Culorile
Se va opta pentru folosirea nuanţelor
naturale ale materialelor folosite în
combinație cu culorile caracteristice
localității în care se inserează
construcția. Pigmenţii utilizaţi în
vopseluri, uleiuri sau ceruri vor fi
naturali.

C.
Intervenţiile
pe
construcţiile existente (de
gabarit mic, mediu sau
mare, dispuse pavilionar
sau monovolum)

Tehnologiile
Tehnologiile de construcție folosite
vor respecta natura materialelor și,
după caz, pe cele tradiționale sau ale
furnizorului materialelor.

Marcarea registrelor orizontale
În cazul în care există, soclul va fi
lăsat cu zidăria de piatră aparentă, cu
rosturile umplute cu mortar de var, sau
se va tencui cu mortar pe baza de
nisip și var alb, pastă, pentru a
permite evaporarea apei infiltrată prin
zidărie. În ultimul caz, culoarea
soclului
va
respecta
cromatica
specifică așezării.

Instalaţiile
şi
instalaţiile
tehnologice
Acestea nu se vor poziţiona înspre
stradă sau spațiul public. Elementele
aparente care nu se încadrează
armonios în peisaj se vor masca cu
vegetație sau materiale locale (se
exclud PVC-ul şi polietilena) şi vor
avea culori extrase din specificul

Se interzice aplicarea de mortar de
ciment pe soclu. Se interzice placarea
cu piatră, plăci ceramice, sau alte
materiale. Se interzice tencuirea cu
materiale de tip tencuială decorativă
mozaicată sau cu similipiatră; se
interzice tratarea pietrei cu lacuri şi
vopsitorii care îi afectează porozitatea
și permeabilitatea la vapori.

DA

2
AȘA NU: Se interzice folosirea de
culori stridente.

localității. Deasemenea, ele nu vor
constitui elemente dominante din
diversele puncte de perspectivă sau
belvedere ale zonei, iar funcţionarea
lor nu trebuie să aibă un impact
negativ asupra mediului şi sănătăţii
populaţiei.

3
AȘA DA: Marcarea orizontalității: a
coamei, cornișei și a împrejmuirii.

La intervenția pe existent, se vor
curăța în adâncime rosturile, se vor
umple cu mortare de var pentru a
preîntâmpina spălarea liantului zidului
(de obicei pamânt galben) și se va
lăsa zidăria aparentă, sau se va tencui
cu mortar de var, după caz. În varianta
tencuirii soclului, proprietarul va trebui
să îi urmărească în timp starea și să

DA

DA

NU

6
AȘA NU: Este interzisă utilizarea de
culori stridente, contrastante, cu atât
mai mult cu cât prin aceasta se
împarte în două fațada aceleiași
clădiri.

1
AȘA DA: Hornul ca accent vertical.
Acest element este ceva mai înalt
decât cel tipic tradițional, dar respectă
normativele în vigoare, adică distanța
față de acoperiș.
efectueze reparații la finisaj ori de câte
ori este nevoie.
Cornișa va fi refăcută, acolo unde a
existat. În funcţie de gabaritul
construcţiei, se vor păstra şi se vor
marca şi alte registre orizontale care
se încadrează armonios în specificul
şi scara locale. Volumetria se va
conserva, iar în cazul extinderilor,
acestea se vor raporta la construcţiile

NU

2
AȘA NU: Este interzisă înlocuirea
jgheaburilor și burlanelor cu unele din
mase plastice.

3
AȘA DA: Detaliu de streașină evazată și racord cu jgheab.
învecinate, fără să constituie elemente
discrepante în ansamblul în care se
încadrează.
Marcarea elementelor verticale
În funcţie de soluţia şi de gabaritul
construcţiei, se vor păstra şi marca
registrele verticale care se încadrează
în specificul şi scara locală.
Timpanele și decoraţiile de faţadă
La
intervențiile
pe
construcții
existente, decorațiile din lemn de la
fronton, stâlpi, streașină, pazie, capete
de grinzi, etc., dacă au existat, se vor
reface întocmai. Ancadramente la

DA

4
AȘA DA: Detaliu de racord al
burlanului, jgheabului și timpanului.

goluri se acceptă doar dacă sunt
specifice localității.
Pentru extinderi se vor interpreta şi
se vor valorifica decoraţiile tradiţionale
la nivelul prispei, al obloanelor,
stâlpilor, streșinii, paziei, dacă acestea
sunt specifice peisajului cultural local.
Streşinile și burlanele
Streaşina se va păstra conform
specificului local din punct de vedere
morfologic sau se va reconforma
pentru a-l respecta. Se vor respecta
aceleași specificații ca la construcțiile
noi, după categoria de mărime. Se vor

DA

5
AȘA
DA:
Pergolă
adicentă
acoperișului, care îl continuă sub
aspect volumetric în mod armonios.

păstra acele elemente caracteristice şi
valoroase pentru specificul în care se
integrează.
Materialele pentru finisaje
La
construcțiile
existente,
se
recomandă repararea și refacerea
elementelor de arhitectură, utilizând
aceleași materiale folosite inițial sau
cu atenție la compatibilitatea lor.
Se interzice placarea cu materiale
ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv
a soclului. Se interzice placarea
pereţilor cu tablă (simplă, cutată,
compozită,
etc.).
Se
interzic
materialele care conţin azbest,
precum şi materialele din polimeri. Nu
se vor realiza placări cu piatră sau
lemn care să dea un aspect „rustic”
sau montan. Conceptul de „rustic” nu
este sinonim cu conceptul de
„tradiţional”. Cărămida şi lemnul pot fi
văruite.
Pentru extinderi se pot folosi sisteme
prefabricate sau realizate in situ de
pereţi în trei straturi de lemn cu
exterior în sistem caplamá, acoperite
cu tencuială zugrăvită în alb sau alte
culori tradiţionale.

Se pot folosi soluţii şi alcătuiri
constructive naturale pentru pereţi
vegetali.
Culorile
Se va cerceta și studia aspectul
exterior inițial al clădirii, iar intervențiile se vor face discret, fără a
subordona construcția existentă din
punct de vedere cromatic. Se pot
păstra culorile naturale ale materialelor de finisaj: piatră, lemn, spoială
de var, etc.. Nu se vor folosi culori tari,
contrastante. Se va opta pentru
folosirea nuanţelor naturale ale
materialelor folosite sau a unor culori
şi nuanţe nesaturate, apropiate de
cele naturale. Pigmenţii utilizaţi în
vopseluri, uleiuri sau ceruri vor fi
naturali.
Tehnologiile
Se vor folosi tehnologiile locale care
trebuie să fie cunoscute și accesibile
celor care execută, întrețin și
utilizează lucrarea sau eco-durabile
de secol al XXI-lea. Pentru oricare
dintre variantele pentru care se
optează, se va avea în vedere
realizarea unor alcătuiri compatibile
între
materiale
şi
respectarea
principiilor de asigurare a cerințelor de
calitate în construcții.
Dispoziţia
pietrei
soclurilor
și
zidăriilor aparente se va face în
câmpuri sedimentare, cu textură
regulată sau neregulată, rugoasă,
pentru a contrasta cu planurile albe şi
netede ale fațadelor.
Instalaţiile
şi
instalaţiile
tehnologice (după caz)
Se vor respecta aceleași condiții de
amplasare ca la construcțiile noi.

51

6. CONSTRUCȚIILE ANEXE

6.1. Specificul local
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Anexele gospodărești principale
construite sunt: grajdurile pentru vite,
cai, oi, construite în prelungirea casei,
hambarul pentru porumb grupat cu
bucătăria de vară și cuptorul, șopronul
pentru căruță și utilajele agricole
(plug), cotețul pentru păsări. Alte
produse agricole se depozitau în
gropi. O anexă specială cu funcțiune
rezidențială era reprezentată – uneori,
în cazul comunităților de turci și tătari
– de o cameră pentru adunarea
bărbaților, situată mai departe de casă
și mai aproape de curtea de animale.
Caracterul mixt al ocupaţiilor a
influenţat în mod direct structura şi
funcţionalitatea gospodăriei, care la
rândul
său
reflectă
natura
îndeletnicirilor
şi
complexitatea
acestora. Construcţiile anexe sunt
determinate de ocupaţia de bază a

1
Anexă din chirpici a gospodariei:
coteț pentru păsări. (Deleni)

familiei şi sunt proporţionale cu
statutul social al proprietarului. Astfel,
se disting:
• adăposturile
pentru
păstrarea
cerealelor și a fânului: șuri înalte
închise cu scândură, hambare pentru
porumb (coșere);
• adăposturile
pentru
animale:
grajduri (lemn şi chirpici), şoproane,
târle, staule, coteţe, ceaire, etc.
(denumiri şi forme diferite, în funcţie
de animalele pe care le adăpostesc);
• adăposturile pentru atelaje şi
unelte: şopron şi șură.

mici, cu olane. Recent au apărut
acoperirile cu plăci ondulate, materiale
nepotrivite aspectului general al
gospodăriei.
Tâmplăria este simplă, din lemn,
ferestrele având ochiuri mici, iar ușile
fiind din scânduri.

6.2. Recomandări
Construcţiile anexe noi nu vor
domina prin volum şi plastică faţadele
corpului
principal
existent
sau
elementul principal al ansamblului în
care urmează să se integreze.
Amplasarea acestora pe lot trebuie să
respecte coerenţa ansamblului în
același timp cu necesitățile funcționale.

Materialele de construcție folosite
sunt aceleași ca la construcția
principală. Finisajele sunt mai simple,
lăsând deseori zidăria de piatră
aparentă. Înălțimea la streașină este
dată de funcția specifică a anexei: de
exemplu mai scundă pentru staulul de
oi și mai înaltâ pentru grajdul cailor.
Acoperirea se face cu pante foarte

Toate materialele şi alcătuirile
constructive au nevoie de întreţinere
în exploatare (în mai mică sau mai
mare măsură). Realizarea de alcătuiri
constructive corecte, cu materiale
naturale, compatibile, de calitate,
precum şi urmărirea în execuţie pot,
asigura o durată mai mare de viaţă a
acestora, împreună cu o întreţinere

2
Anexă extindere a locuinței rezultată
prin extensia unei ape a acoperișului.
(Independența)

3
Anexe din piatră a gospodăriei
înstărite – grajd. (Hagieni)

Anexă din lemn a gospodăriei: porumbarul. (Deleni)

4

5
Anexă – grajd și șură – din piatră a unei gospodării înstărite, ce prezintă
potențial de conversie în spații pentru locuit. Acest model este, totuși, rar
întâlnit. (Plopeni)

conştientă, periodică,
utilizatorilor.

din

partea

Intervenţiile pe construcţiile existente
urmează să conserve cât mai mult din
fondul specific existent, componentele
discrepante vor fi convertite în
elemente care respectă specificul
local. Orice extindere a acestora, în
funcţie de gabarit, va urmări
recomandările pentru grupa de
construcţii noi în care se încadrează.
Construcţiile anexe se pot reutiliza
pentru noi funcţiuni propuse, cu
păstrarea și integrarea în specificul
local al zonei şi păstrarea raportului
dintre volumetria acestora şi alte
volumetrii dominante: acestea nu vor
domina prin mărime și aspect corpul
principal existent sau componenta
principală al ansamblului în care
urmează să se insereze.

DA

2
AȘA DA: Anexă terasă acoperită
(Vama Veche)

DA

DA

3
AȘA DA: Detaliu de racord al anexei
terasă la gard. (Vama Veche)

DA

DA
7
AȘA DA: Amenajarea interioară a anexei în armonie cu interiorul casei de
inspirație islamică. (Vama Veche)

4
AȘA DA: Detaliu îmbinare în lemn a
terasei anexă acoperită. (2 Mai)

5
AȘA DA: Detaliu de racord al anexei
terasă la corpul casei. (2 Mai)

DA

DA

DA

1
AȘA DA: Anexă din piatră convertită
în garaj (Albești)

AȘA DA: Anexă terasă acoperită armonios integrată. (2 Mai)

6

AȘA DA: Detaliu de racord al anexei terasă la corpul casei. (Vama Veche)

8
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7. AMENAJĂRILE EXTERIOARE
Amenajările exterioare sunt determinante în ansamblul peisajului cultural
rural. Acestea se referă la construcțiile
anexe, spațiile de trecere interiorexterior,
scările
și
pavimentele
exterioare, vegetația, împrejmuirile,
elementele de mobilier rural exterior
(bănci,
cruci,
troițe,
adăpători,
cișmele, etc.), iluminarea exterioară,
reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele, panourile de afișaj și echiparea
edilitară.
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Curte cu pământ bătut. (Hagieni)

7.1. Specificul local
1

Scările exterioare
În directă legătură cu intrarea în
casă, sunt prezente sau nu, în funcție
de ridicarea casei de la sol, ori de
existența demisolului (beciului), fiind
realizate din piatră, cu balustradă de
lemn ori zidită, sau fără balustradă .

Scări exterioare. (Petroșani)

Pavimentele exterioare
Climatul caracterizat prin nivel anual
redus de precipitații a făcut inutilă
pavarea cu materiale durabile a
platformelor gospodărești și a aleilor.
Curțile erau lăsate cu pământ galben,
bătătorit, rareori înierbate. Pavajul cu
piatră este rar aplicat și pe suprafețe
minime.

2
Pavaj piatră spartă. (Independența)

Vegetaţia
Vegetaţia exterioară deţine un rol
important în amenajarea curţii, pe de
o parte având funcţie utilitară (pomi şi
arbuşti fructiferi, grădini de cereale și
legume,
plantaţii
de
protecţie,

umbrire),
arbuşti).

cât

şi

decorativă

(flori,

Vegetația înaltă este relativ săracă în
partea continentală, dar în zona
litorală apar aliniamente de arbori și
arbuști decorativi începând cu strada
și până la prispă sau verandă, inclusiv
cu plante cățărătoare și bolți vegetale.
Chiar și unde pădurile sunt în
apropiere, satele se dezvoltă în
peisaje aproape plate.

3

Rigolă înierbată. (Limanu)

4

Fântână
(Plopeni)

de

piatră

cu

5
tambur.

6
Grădina de fațadă – pomi fructiferi,
viță de vie și flori. (Limanu)

7
Grădina de legume – adiacentă
străzii. (Limanu)

Grădina de cereale. (Limanu)

9

10
Gard din împletitură de crengi.
(Hagieni)

Gard din piatră. (Hagieni)

Împrejmuirile
Împrejmuirea
gospodăriei
şi
delimitarea spaţiilor funcţionale din
interiorul parcelei s-a realizat de-a
lungul timpului cu scopul separării
spaţiului privat de spaţiul public, al
protejării gospodăriei. Gardurilor li se
acordă importanţă atât constructiv, cât
şi decorativ, având un grad de
opacizare scăzut. Rolul principal al
împrejmuirii
era
de
a
marca
proprietatea,
nu
de
a
bloca

vizibilitatea. Dimpotrivă de pe prispă
sau din casă trebuiau să se vadă atât
restul proprietății, cât și drumul.

Gard din lemn și piatră. (Plopeni)

Împrejmuirile din grădini sunt
realizate din garduri de scânduri sau
din împletituri de nuiele, înălțimea
acestora având rolul de a nu permite
trecerea unor animale. În ultimele
decenii s-au construit și garduri de
sârmă, care au constituit în același
timp suport pentru plante cățărătoare.

8

11

Elemente
de
mobilier
rural
exterior: bancă, fântână, cruce,
adăpătoare, etc.
Se întâlnesc, o serie de elemente
caracteristice realizate cu preponderenţă din lemn, nuiele/șipci şi
zidărie din chirpici și piatră.
Prevederile privesc materialele de
construcţie, conformaţia acestora,
soluţiile tehnice şi compatibilitatea
dintre materialele de alcătuire.

1
Gard de piatră văruit și poartă din
lemn. (Independența)

2
Gard de piatră și poartă metalică.
(Amzacea)

Scările exterioare
Diferențele de nivel de pe traseele
de circulație sau de la accesele în
clădiri vor fi preluate de trepte sau
rampe realizate în general din
aceleași materiale precum circulația
din care fac parte. În cazul
demisolurilor, scara de acces la parter
va prelua pe suprafețele verticale
același material ca cel al paramentului
demisolului.
Nu se vor realiza scări şi accese
care nu se încadrează în specificul
local: scări monumentale, realizate din
materiale nespecifice, placate cu
ceramică sau cu aspect rustic.
Treptele sau rampele vor fi alcătuite
din materiale naturale: lemn, piatră,
cărămidă, şi nu vor fi marcate de
existenţa unor elemente decorative
excesive.
Scările pot fi realizate şi din alte
materiale nespecifice (metal), dacă
prin aspect şi coloristică sunt
compatibile cu clădirile învecinate.

3
Poartă din lemn pentru animale.
(Fântâna Mare)
Acolo unde este posibil, se
recomandă
apelarea
la
tehnici
tradiționale şi meșteri populari.

7.2. Recomandări
Se recomandă realizarea de alcătuiri
constructive corecte, cu materiale
naturale, compatibile, de calitate,
urmărirea în execuţie pentru a
asigura o durată mai mare de viaţă a
acestora, împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor.

Pavimentele exterioare
Aleile pietonale, trotuarele, terasele
descoperite se vor pava cu dale de
piatră cioplită, cu rosturi neetanșate,
cărămidă sau vor fi înierbate sau
pietruite. Terasele acoperite (prispele)

DA

4
AȘA DA: Scară exterioară (Vama
Veche)

se pot pardosi cu dușumea de lemn
sau piatră. Nu se vor face fundații sau
borduri din beton. Nu se acceptă
fixarea elementelor de pavaj în beton.
Se va asigura panta pentru scurgerea
apelor pluviale şi
îndepărtarea
acestora de construcţii concomitent cu
dirijarea către spaţiile verzi.
Se va realiza o zonă de gardă de
minim 60 cm în jurul clădirilor pentru a
proteja pereții de umezeală. Se pot
crea jgheaburi/rigole la sol, sub
streșini pentru îndepărtarea apelor
pluviale.
Platformele și traseele de circulație
vor urmări suprafața terenului natural
și pot fi pietruite sau înierbate. În mod
excepțional, dacă există pericolul
scurgerii de hidrocarburi, se va
permite construirea unei platforme de
dimensiuni minime, cu alcătuirea și
dotările conform normativelor. Pe cât
posibil, aceasta se va amplasa pe
teren sau masca astfel încât să nu fie
vizibilă din spațiul public.
Trotuarul, podul carosabil peste
rigola de la marginea drumului, dacă
este cazul, se vor amenaja pe lățimea
minimă necesară, din materiale
naturale (piatră, lemn) și astfel încât

NU

5
AȘA NU: Pavaj tipic prefabricat din
beton colorat, necaracteristic.

DA

6
AȘA DA: Pavaj din dale de piatră
spartă (Petroșani)

DA

AȘA DA: Pavaj din piatră spartă.

7

DA

8
AȘA DA: Pavaj din pietriș și rocă
marină sfărâmată. (Vama Veche)
să se integreze
amenajările alăturate.

armonios

în

Culorile dalelor și platformelor vor fi
naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari
şi nespecifici. Toate materialele folosite se vor trata în consecinţă şi se va
urmări îngrijirea lor periodică. Nu se
va folosi piatră decât din carierele
locale. Nu se vor folosi pigmenți, nu
se vor trasa marcaje. Se interzic
dalele și pavelele prefabricate din
beton. Nu se recomandă folosirea
placărilor din dale de ciment, a

asfaltului și aleilor turnate: cimentul
fiind un material care absoarbe şi
radiază
căldura,
accentuează
disconfortul termic mai ales în
sezoanele călduroase, spațiul fiind
îngust într-o gospodărie tradițională.
Se va evita orice compus ce conţine
ciment de Portland şi asfalt sau răşini
sintetice. Se vor folosi cu precădere
sisteme permeabile la apă. Nu se vor
impermeabiliza
suprafețe
prin
platforme şi alei turnate din beton.
Procentul maxim de obturare a
suprafeţei curţii cu materiale de finisaj
impermeabile va fi de maximum 10%.
Accesurile și amenajările din incintă
vor ţine cont de gabaritul maşinilor de
intervenţie: autospeciala de pompieri,
ambulanța, etc..
Vegetaţia
Spaţiile libere vizibile din circulaţiile
publice vor fi tratate ca grădini de
faţadă. Se va propune plantarea
speciilor endemice, inclusiv pomi
fructiferi, dispuse într-o manieră
naturală. Se va evita plantarea
excesivă a arborilor în localitățile unde
se remarcă prezența rară a acestora.
Procentul minim de plantare cu
vegetaţie medie sau înaltă în interiorul
parcelei va fi de 25%. Se încurajează,
de asemenea, utilizarea vegetației ca
element arhitectural sau de mascare a
construcțiilor existente cu gabarite
care depășesc scara locului (vegetaţie
care trebuie sa fie prezentă şi pe
timpul iernii). Se pot folosi garduri sau
ziduri vii, plate cățărătoare, agățătoare
pe structuri de lemn sau din plase
metalice. Sunt interzise speciile
exotice
și
fasonarea
excesiv
decorativă a arbuștilor.
În cadrul amenajăriilor, se va păstra
ierarhizarea parcelei în mod similar
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DA

planta specii exotice sau cu rezistenţă
ridicată, care tind să ia locul celor
autohtone.
Împrejmuirile
Împrejmuirile şi porţile de intrare se
vor realiza din materiale locale,
naturale (piatră, lemn, nuiele, pământ), păstrându-se specificul local şi
raportându-se la gabaritul împrejmuirilor adiacente şi al celor existente în
zonă, dacă acestea sunt realizate
conform tradiției. Se va păstra
aspectul natural al materialelor folosite
sau se vor utiliza tratamentele
tradiţionale ale paramentului (de
exemplu, tencuielile şi văruielile
gardurilor din moloane de piatră, dacă
este uzual în localitate). Lemnul se
poate băițui sau vopsi.
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AȘA DA: Grădină de fațadă cu specii vegetale caracteristice zonei Dobrogei

DA

1

DA

2
AȘA DA: Vegetație înaltă în zona
costieră. (Vama Veche)

3
AȘA DA: Amenajare peisajeră
gândită arhitectural, ca o prelungire
volumetrică a casei. (2 Mai)

gospodăriei tipice: spaţiile de grădină
decorativă, livadă, după caz. Suprafaţa spaţiilor verzi va fi predominantă
în cadrul gospodăriei şi se va corela
cu reglementările în vigoare specifice

funcţiei alese (minim 70% din
suprafaţa terenului în cazul loturilor
răsfirate/risipite sau peste 1000 mp,
minim 60% în cazul loturilor adunate,
înşiruite sau sub 1000 mp). Nu se vor

Sunt permise decoraţiile care se
încadrează în specificul local, însă nu
trebuie să fie excesive.
Împrejmuirea spre stradă nu este
obligatorie.
Înălțimea gardurilor la stradă va fi
conform specificului așezării, dar nu
va depăși 1,20 m în satele din zona
continentală a Dobrogei de Sud.
Excepție pot face împrejmuirile vilelor
rurale din satele turistice de la malul
mării. Gardurile din incintă și spre
vecinătăți nu vor depăși înălțimea
celui de la stradă. Înălțimea porților nu
o va depăși pe cea a gardului din care
fac parte. Împrejmuirea faţă de
vecinătăţi va fi cu precădere
semitransparentă; poate fi opacă din
motive de păstrare a intimităţii; se
poate prelua aspectul gardului dinspre
stradă; se recomandă ca această
opacizare să fie dublată sau să se

NU

AȘA NU: Garduri
atipice vopsite strident.

4
prefabricate

DA

7
AȘA DA: Gard masiv din zidărie
vopsit alb. (Vama Veche)

NU

5
AȘA NU: Gard de piatră cu un
adaos sporit de ciment.

DA

8
AȘA DA: Gard din olane sau țigle
sparte refolosite. (Vama Veche)

NU

6
AȘA NU: Gard din elemente
prefabricate, necaracteristice.

DA

9
AȘA DA: Gard din piatră netencuit.
(Vama Veche)

DA

AȘA DA: Gard cu nișe caracteristice arhitecturii islamice. (Vama Veche)

10

NU

AȘA NU:
nespecifică.

Poartă

1
monumentală

DA

4
AȘA DA: Poartă în zid de piatră cu
marcarea arcului fals. (Limanu)

DA

2
AȘA DA: Poartă cu ogivă specifică
zonei islamice. (Vama Veche)

AȘA DA: Poartă în zid de piatră cu
5
marcarea arcului semicircular. (2 Mai)

DA

NU

6
AȘA DA: Poartă cu elemente de
feronerie discret inserate. (2 Mai)

DA

3
AȘA
NU:
Placaj
de
piatră
nerecomandat. Totuși de remarcat
simplitatea formelor și materialele.

7
AȘA DA: Poartă de inspirație
mediteraniană ce poate fi intergată.
(Vama Veche)

realizeze cu garduri verzi sau arbuşti
fructiferi.
Nu se vor realiza garduri din
elemente prefabricate metalice, tablă
simplă şi tablă cutată, elemente din
beton,
policarbonat,
materiale
plastice, care să împiedice traversarea
curenţilor de aer şi a insectelor. Nu se
vor realiza garduri care să reţină şi să
radieze căldura, având consecinţe
directe şi imediate asupra confortului
resimţit în zona adiacentă şi
distrugând (pârjolind) vegetaţia aflată
în vecinătate. În alcătuiri constructive
compatibile, se pot folosi materiale
nespecifice locului, care s-au dovedit
necesare şi care prin culoare si
textură pot fi compatibile cu specificul
local, însă într-o proporţie redusă în
cadrul ansamblului constructiv. Nu se
va folosi sârma ghimpată.
În cazul împrejmuirilor metalice pe
lungimi mari, acestea vor constitui
suport pentru plante cățărătoare
permanente.
Sunt
interzise
împrejmuiri din materiale care nu
permit vizibilitatea, mai sus de 1,20 m.
Sunt interzise culorile stridente,
materialele lucioase, sidefate, elementele prefabricate, cele metalice, din
beton sau ipsos și materialele
plastice. Se interzic gardurile opace,
din zidărie, metal şi tablă, sau sârmă
ghimpată,
precum
şi
folosirea
suprafeţelor de policarbonat, p.v.c.
sau sticlă armată.
Se
va
menține
obligatoriu
comunicarea vizuală între spațiile
public, semipublic și privat. Gardurile
din plasă metalică sunt permise doar
ca element de susținere pentru
vegetație.

În localitățile limitrofe zonei costiere,
datorită caracterului semi-urban al
acestora, se admite un grad mai mare
de opacizare al împrejmuirilor.
Porțile
Porțile se vor realiza din lemn sau
metal, cu forme simple, fără
ornamente excesive, cu feronerie
vopsită
în
culori
discrete,
nestrălucitoare. Se va evita așa
numitul stil „rustic”.
Porțile, de intrare în gospodărie, de
intrare pe prispă, de intrare în
diferitele separări ale gospodăriei, nu
vor depăși înălțimea gardului din care
fac parte. Constituie doar un element
de separare și nu marchează în mod
deosebit un acces.
Poarta pentru animale va fi, de
asemenea, din lemn.
Elementele de mobilier rural
exterior: bancă, fântână, cruce,
adăpătoare, etc.
Mobilerul – bănci, coșuri, panouri de
afișaj, pergole, chioșcuri, podețe,
fântâni, etc. - vor avea forme simple,
discret inserate în ansamblul construit.
Mobilierul
se
va realiza cu
preponderenţă din materiale naturale:
lemn, piatră. În alcătuirile constructive
pot fi folosite şi alte materiale (de ex.:
prinderi metalice, etc.), însă acestea
nu vor ocupa o pondere importantă și
se vor încadra în specificul şi formele
locale. Nu se vor folosi materiale ca
betonul, metalul (de ex., pe băncile din
beton și metal nu se poate sta vara
sau iarna), materiale strălucitoare
(inox) sau alte materiale nespecifice
(răşini, PVC, mase plastice, fibră de
sticlă).

Se interzice obturarea elementelor
importante naturale sau construite de
peisaj (construcții de valoare sau
importanța locală, vegetație semnificativă, etc.).
Pentru zonele de plajă, sunt permise
construcțiile sezoniere și obiectele de
mobilier
(umbrele,
umbrare,
șezlonguri, beach-baruri, vestiare,
etc.) din materiale naturale, cum sunt
lemnul, stuful, ș.a.. Altfel de obiecte
utilitare, ca WC-urile ecologice
sezoniere, branșamentele, stațiile de
transformare, se vor masca cu
paravane din materiale naturale
locale.

În
cazul
folosirii
materialelor
moderne, se vor evita culorile și
texturile stridente. Expresia estetică va
fi modestă cautând sa pună în valoare
și nu să eclipseze peisajul construit al

DA

8
AȘA DA: Gard cu nișă inclusă, care
face parte din amenajarea grădinii.
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DA

1

2
AȘA DA: Ceas solar. (Vama Veche)

Reclamele, firmele, inscripţiile,
însemnele
Acestea se vor amplasa fără a
obtura sau concura cu elemente de
fațadă (profilaturi, ferestre, streșini,
etc.) și nu vor depăși în înălțime
registrul parterului. Pe cât posibil, nu
se vor amplasa pe clădiri.

Echiparea edilitară
Toate
construcţiile
trebuie
să
beneficieze de utilităţile necesare
pentru
desfăşurarea
activităţilor
previzionate, cu respectarea normelor
de sănătate şi igienă, atât pentru

AȘA DA: Fântână refolosită ca element deorativ al incintei. (Vama Veche)

58

localității. Se vor exclude stilul urban,
imitațiile unor stiluri istorice.
Nu se vor realiza placări cu piatră
spartă, piatră de râu, sau cu elemente
de lemn care să dea un aspect
„rustic”. Conceptul de „rustic” nu este
identic cu conceptul de „tradiţional”.
Iluminarea exterioară
Se va evita poluarea luminoasă și
folosirea luminii artificiale în exces.
Ținând cont de
contextul
cu
preponderenţă natural în care se
încadrează, aceasta poate dăuna
bioritmului animalelor şi al insectelor
din mediul rural. Corpurile de iluminat
vor ține cont de limbajul estetic
specific zonei (familia de forme și
materiale specifice), cu volume
simple, fără ornamente in exces sau
care mimează stilurile istorice. Se
interzice iluminarea cu diferite culori.
Se recomandă folosirea luminii albe
calde, apropiate de cea naturală.

DA

Se va evita poluarea luminoasă. Nu
se admit tuburi fluorescente, sau
jocuri de culori și intensități luminoase.
Nu se admit reclame luminoase
pentru produse. Se vor folosi sisteme
cu lumină reflectată, dar în niciun caz
tip panou reflectorizant.

DA

Dimensiunile
vor
fi
specifice
funcţiunilor pe care le anunţă și se vor
alege în funcție de proporțiile
clădirii/clădirilor, dar nu vor depăși
lățimea de o travee.
Amplasarea panourilor obligatorii de
identificare a investițiilor se va alege
astfel încât să nu obtureze imaginea
de ansamblu a investiției.

NU

4
AȘA NU: Sub nicio formă nu se vor amplasa utilități ce deservesc construcțiile
private în spațiul public.

utilizatori, cât şi pentru vecinătăţi.
Acţiunile întreprinse în acest sens nu
trebuie să deranjeze mediul şi să
afecteze vecinătăţile prin poluare de
orice fel (poluare fonică, scurgeri de
canalizare şi ape uzate, diverse alte
infiltraţii şi materiale care pot afecta
pânza freatică, poluare luminoasă,
etc.). Se recomandă ca toate noile
branşamente
pentru
electricitate,
gaze, internet şi telefonie să fie
realizate
îngropat.
Se
interzic
amplasarea antenelor TV satelit, de
internet sau de telefonie mobilă în
locuri vizibile din circulaţiile publice și
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

NU

AȘA DA: Corp de iluminat exterior.

3

5
AȘA NU: Nu se admit reclame
pentru produse în ferestre, iar firmele
luminoase vor fi armonios integrate.

Amplasarea panourilor fotovoltaice,
solare la nivelul solului, se va face
astfel încât să nu impieteze asupra
imaginii de ansamblu a construcției și
a peisajului înconjurător.
Se încurajează amenajarea unor
locuri speciale, cu respectarea
normelor sanitare, pentru crearea de
compost din materialele organice
rezultate din amplasament (resturi
alimentare, deșeuri de textile de
origine naturală, crengi, frunze, resturi
vegetale, resturi animale, carton, etc.).
Resturile anorganice se vor depozita
pe o platformă amenajată în aceleași
condiții ca restul platformelor de pe
teren, până la preluarea lor de către
firme specializate.
Se încurajează crearea unui sistem
pentru captarea, stocarea și refolosirea apelor pluviale.

8.2. Eficiența energetică (sisteme și materiale
de izolare)

8. PERFORMANȚA
ENERGETICĂ
Recomandări
Prevederile privesc materialele de
construcţie, conformaţia acestora,
soluţiile tehnice şi compatibilitatea
dintre materialele de alcătuire.
Acolo unde este posibil, se
recomandă
apelarea
la
tehnici
traditionale şi la meșteri populari.
Recomandările sunt comune tuturor
categoriilor de construcţii: mici, mijlocii
și mari, atât noi/conversii/extinderi, cât
și existente.

8.1.
Sistemele
de
încălzire (cerinţele de
securitate la incendiu)
Dat fiind faptul că lemnul rămâne în
continuare cel mai accesibil și mai
ieftin combustibil aflat la îndemâna
locuitorilor din mediul rural, se
recomandă folosirea în continuare a
sistemele de încălzire tradiționale, sau
a
șemineelor,
cu
respectarea
condițiilor de construire și utilizare,
pentru protecția împotriva incendiilor.
Centralele termice sau instalațiile
propuse pot fi alimentate cu
combustibil local regenerabil (ex.
biomasă) și/sau rezultat în urma
reciclării. Este acceptată și folosirea
gazului metan acolo unde există rețele
locale
specifice
sau
folosirea

În
stabiirea
comportamentului
energetic
și
calculul
eficienței
energetice se va ține cont de
sistemele constructive locale.

curentului electric acolo unde acesta
poate fi produs prin tehnologii
alternative.
Se încurajează utilizarea cel puţin a
unei surse de energie alternativă,
pentru asigurarea unui minim grad de
independenţă,
dar
astfel
încât
instalațiile să nu fie vizibile din spațiul
public.
Dintre
sistemele
de
energie
alternativă, menționăm:
• panouri
solare
şi
panouri
fotovoltaice;
• pompe de căldură (în variantele
aer-apă, sol-apă, apă-apă, în funcţie
de caracteristicile terenului);
• cazane cu combustibil solid
regenerabil (biomasă şi/sau combustibil rezultat în urma reciclării);
• centrale eoliene la scară redusă,
cu condiția să nu afecteze peisajul. În
această privință, este necesară
întocmirea unui studiu de amplasare.
Acestea
trebuie
încadrate
în
specificul local sau camuflate cu
ajutorul unor elemente tradiţionale
specifice şi prin modul lor de
funcţionare nu trebuie să afecteze
vecinătăţile. Amplasarea lor va
respecta recomandările de la subcapitolul Echiparea edilitară (pentru
fiecare tip de construcţie). Dimensionarea, punerea în operă şi
funcţionarea lor trebuie să respecte
normativele şi prevederile tehnice în
vigoare la data întocmirii proiectului/execuţiei lucrărilor de construire.

1

La interior, acolo unde un corp de
încălzire modern (radiator, calorifer)
este mai greu de integrat, dar se
dorește un confort sporit de utilizare,
ori normativele specifice unei funcțiuni
impun anumite soluții, se pot
recomanda sistemele de încălzire în
pardoseală sau în pereți, electrice sau
cu agent termic fluid, sau tubulatură
mascată în plafon.

DA

DA

2
3
AȘA DA: Utilizarea sobelor de
teracotă și/sau a cuptoarelor țărănești
este în continuare recomandată.

DA

DA

4
5
AȘA DA: Folosirea de sisteme de
încâlzire în pardoseală sau pereți
exteriori este o soluție eficientă, casa
primind o inerție termică ridicată.

Se vor folosi materiale naturale
regenerabile, în alcătuiri constructive
care să respecte normativele şi
prevederile în vigoare referitoare la
izolarea
termică,
securitate
la
incendiu, etc..
Dacă
este
necesar,
pentru
termoizolarea pereților, pardoselilor și
acoperișurilor, se vor folosi sisteme
ecologice, pe cât posibil cu materiale
provenite din mediul local (lână,
cânepă, paie, rumeguș). Sistemul de
închidere verticală poate fi alcătuit,
spre exemplu, din pereți dubli,
distanțați,
din
cărămidă,
cu
termoizolația între ei.
Suplimentar, se pot folosi tencuieli
termoizolante, produse local, la fața
locului, sau industrial. Nu se va folosi
polistirenul (vezi capitolul 5.2. Pereţii),
deoarece apar probleme legate de
condens, igrasie, apariția mucegaiului,
dar și deoarece este un material care
poluează mediul la montaj și este ușor
de vandalizat de către copii, animale,
persoane agresive, etc..
Pereții își vor menține stratificația
specifică, fie că e vorba de pereți din
piatră (tencuiți sau nu), din cărămizi
de lut (chirpici), din pământ compactat
(ceamur). Se dorește totuși păstrarea
apareiajului pietrei sau a sterotomiei,

PIATRĂ

6
Conductivitatea termică a zidăriei de
piatră.
CHIRPICI

7
Conductivitatea termică a zidului de
lut cu paie (chirpici).
PĂMÂNT COMPACTAT

8
Conductivitatea termică a zidului de
pământ compactat (ceamur).
BALOȚI DE PAIE

9
Conductivitatea termică a zidului din
baloți de paie.
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astfel încât fața exterioară a peretelui
brut să rămână neschimbată în cazul
reabilitării termice. Dacă se termoizolează pe interior, detaliul constructiv
va fi de asemenea natură încât să nu
rețină apa rezultată din procesul de
condensare în interiorul pereților.
Membrana trebuie să fie permeabilă,
iar materiale indicate pentru termoizolație, la fel, permeabile, și
biodegradabile, cum ar fi cânepa sau
lâna de oaie. Dacă totuși se utilizează
materiale sintetice, se recomandă
utlizarea de vată bazaltică sau
cărămizi ceramice termoizoante.
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Alcătuirea planșeelor va urma
aceaași linie precum cea a pereților,
păstrându-se materialele pe cît posibil
naturale, biodegradabile, în mod
analog cu cazul acoperișului.

Important!
Dacă, la o construcție existentă
tradițională, de chirpici, se simte
nevoia de mărire a nivelului de
izolare termică, se vor avea în
vedere, în primul rând, acoperișul,
apoi tâmplăria, apoi pardoseala și,
în ultimă instanță, pereții.
De obicei, acoperișul era cel mai
slab izolat termic, deoarece se
considera că produsele agricole (grâu,
mălai), sau paiele pentru animale,
depozitate în pod pe timpul iernii
aveau și rolul de a păstra căldura în
interiorul
casei.
Termoizolarea
suplimentară a acoperișului este și cel
mai simplu de executat din punct de
vedere tehnologic, intervenția putând
fi făcută fără a se strica fațadele,
interioarele sau învelitoarea.

DA

DA

Exemplu din zona Thessalia, Grecia:

DA
1
AȘA DA: Termoizolația
ermoizolația din lână este
recomandată în mod deosebit. Folosind lâna, se susține o industrie a
prelucrării produselor locale.

DA

3
AȘA DA: Pardoseală titipică
pică pentru
placa de la sol pentru construcțiile
care utilizează pământ (lut, argilă) sau
derivate compozite ale acestuia.

5

DA

DA

6

DA

7

DA

DA

2
AȘA DA: Stratificație tipică a
planșeului peste parter cu termoizolație naturală (lână, zgură sau fibre
de celuloză).

4
AȘA DA: Izolarea pardoselii cu materiale ecologice (saltele de lână,
cânepă).

Tâmplăria existentă din lemn poate
avea pierderi de căldură importante
cauzate de mecanismele de închidere
defecte, învechite, sau de modificări
de planeitate în urma neîntreținerii
corecte și expunerii la umezeală.
Destul de ușor, aceasta poate fi
recondiționată, cu ajutorul meșterilor
locali,
sau
înlocuită
cu
alta
asemănătoare. Se poate înlocui
vitrajul simplu cu cel termoizolant.
PVC-ul este exclus ca alternativă!

Pereții
din
chirpici
au
fost
dintotdeauna suficient de buni izolatori
termic. Tehnologia corectă de termoizolare este cea mai complicată,
presupunând rezolvarea detaliilor de
îmbinare cu soclul, cu tâmplăria,
precum și atașarea de peretele
existent. Se va prefera, ca primă
măsură, aplicarea
de tencuieli
termoizolante, apoi îngroșarea tot cu
chirpici, apoi placarea cu diverse
materiale și sisteme, permeabile la
vapori. Pereții din piatră trebuie
prevăzuți cu termoizolație spre
exterior. Pentru alte alcătuiri de pereți,
se va studia varianta cea mai corectă
și mai convenabilă de termoizolare, la
exterior sau interior, după caz.

La sol, de asemenea, se poate
reface stratificația, deteriorată în timp,
asigurând existența stratului de rupere
a capilarității, a stratului termoizolator,
a stratului suport pentru pardoseală și
a finisajului.

DA

8
Casă cu structură de lemn și
închidere din chirpici. O astfel de
combinație este în acord cu
standardele de stabilitate și poate fi
ridicată chiar și în zone seismice.

9
10
Tencuială interioară din var, nisip și
fibre sintetice. Se aplică și un strat de
praf de marmură cu nisip. Pentru
tencuiala exterioară s-a adăugat praf
rezultat din țigle sparte.

Exemple universale de arhitectură rurală mai actuale

DA

11

DA

DA

12

DA

13
14
AȘA DA: Exemplele se vor ilustrative pentru o abordare contemporană a
arhitecturii rurarle. Desigur că, sub aspect stilistic, volumetric, acestea prezintă
elemente care nu se pot asocia zonei Dobrogei. Acestea se vor exemplificative
doar pentru tipul de pereți exteriori netencuiți, (cu excepția celor din baloți de
paie, foto 14), care „afișează sincer” materialul constructiv. (foto 11 – piatră, foto
12 – chirpici, foto 13 – pământ bătătorit)

Din spațiul public fac parte: strada,
malul și cursul de apă, obiectele cu
funcție publică, reclamele, firmele,
inscripțiile, însemnele.

9. SPAȚIUL PUBLIC
9.1. Specificul local
Specificul cadrului public rural – „la
ţară” – este ﬂuiditatea şi polivalenţa
spaţiilor. În zona de sud a podișului
dobrogean, delimitarea dintre spațiul
public și cel privat este de cele mai
multe ori ambiguă. Adunările de
populație, atunci cănd se prelungesc,
trec din stradă in curtea unuia sau
altuia
din
membrii
comunității.
Gardurile, prin înălțimea lor redusă,
permit continuitatea vizuală între
public și privat (rolul lor este numai de
delimitare a proprietății). Adunările
religioase însă au loc și în jurul
bisericii sau geamiei. Nu există un
spațiu public de tip „agora” planificat
decât cu unele excepții. Strada și
intersecția străzilor sunt locul de
întâlnire, joacă, discuții. Spațiul public
este mobilat cu cișmeaua, troiţa,
banca, toate cu valoare funcţională.
Secțiunea transversală a străzilor
principale este largă, cuprinzănd, pe
lânga partea centrală pentru circulația
vehiculelor, și trotuare, rigole și spațiu
verde pe fiecare latură. Materialele
folosite sunt cele locale: pământ,
piatră, pietriş, vegetație, lemn. Apele
se scurg în rigole de piatră sau
înierbate. Nu se foloseşte metal, nu se
pun plante decorative de plastic.
Astăzi, în majoritatea satelor traversate de un drum județean sau
național, strada principală a devenit
șosea, astfel încât a rămas puțin
spațiu verde sau alocat oamenilor.

Un alt element important este
atmosfera creată din folosirea corectă
a materialelor, cromaticii și volumetriile
construcțiilor. Acestea duc la armonia
dintre mediul natural și cel construit.
Investițiile recente nu sunt produse
ale
culturii
locale,
creându-se
discrepanțe între trecut și prezent,
mediul natural și cel construit și
alterându-se
atmosfera
specifică
rurală (a nu se confunda cu rustică).
Acest lucru se întâmplă în general pe
litoral și în apropierea centrelor
urbane.

Piață rurală cu cișmea și adăpătoare pentru vite. (Fântâna Mare)

1

Elemente
de
mobilier
rural
exterior: bancă, fântână, cruce,
adăpătoare, etc.
Se întâlnesc o serie de elemente
caracteristice realizate cu preponderenţă din lemn, nuiele/șipci şi
zidărie din chirpici și piatră.

6
Pod din lespezi din piatră. (Plopeni)

Rigolă în spațiul public. (Petroșani)

7
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Prevederile privesc materialele de
construcţie, conformaţia acestora,
soluţiile tehnice şi compatibilitatea
dintre materialele de alcătuire.

2
Profil stradal tipic satelor din zona
deluroasă. (Petroșani)

Spațiu public planificat. (Limanu)

4

3
Profil stradal tipic satelor de câmpie.
(Hagieni)

Piață
rurală,
(Petroșani)

5
neamenajată.

Acolo unde este posibil, se
recomandă
apelarea
la
tehnici
tradiționale şi meșteri populari.

9.2. Recomandări
Spaţiul public rural trebuie să-şi
păstreze autenticitatea, să conserve
austeritatea, simplitatea şi ﬂuiditatea.
Acest specific nu trebuie distrus prin
diverse amenajări urbane (ca în
orașe: pavele de beton, trotuare cu
borduri, etc.). Pentru a-l conserva
intact,
se
recomandă
evitarea
amenajării cu decoraţii tip – căruţe cu
ﬂori, fântâni arteziene sau plantaţii

8
Reper simbolic în spațiul public.
(Plopeni)

1
Fântână cu adăpătoare animale.
(Plopeni)
horticole de ﬂori şi soiuri de arbuşti de
import. Materialele folosite trebuie să
fie exclusiv cele locale, iar elementele
de mobilier (bănci, etc.) trebuie
confecţionate cu meşteri locali.
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Mobilierul urban, cofretele publice şi
posturile de transformare şi reglare
vor fi astfel proiectate încât să se
integreze în peisaj şi arhitectura
locală. Nu se acceptă proiecte
tipizate, ci doar soluţii adaptate

locului. Investiţiile şi evenimentele
publice – clădiri publice (şcoală,
primărie, biserică, etc.), pieţe pentru
produsele locale, târguri sezoniere,
festivaluri şi sărbători – trebuie să fie
exemple de bune practici pentru toată
comunitatea atât ca arhitectură, cât şi
ca amenajare şi integrare în peisaj.
Drumuri și alte căi de acces
public
Majoritatea drumurilor publice sunt
neasfaltate, dar pietruite şi întreţinute
necorespunzător. De aceea, pe timp
uscat, circulaţia auto ridică praful, pe
timp ploios se face mult noroi, iar
circulaţia pe timp de iarnă este extrem
de dificilă. În ultimii ani, drumurile
principale sunt modernizate exclusiv
pentru circulaţia auto, cu tendinţe de
amenajări urbane (trotuare înguste cu
pavele de beton) în interiorul
localităţilor.
În
mod
tradiţional,
drumurile săteşti sunt delimitate de

Fântână și loc de adunare comunitară în curtea geamiei. (Fântâna Mare)

2

zone înierbate, taluzuri sau şanţuri
deschise. Ele sunt utilizate simultan
de către oameni, biciclişti, animale,
căruţe/sănii şi autovehicule. Tendinţa
actuală – prin amenajări şi asfaltare –
este de a creşte şi a favoriza tranzitul
auto, în detrimentul celorlalţi participanţi la trafic. Acest lucru dăunează
siguranţei, confortului de locuire şi
comunităţii. La nivelul spaţiului public,
se vor reface aliniamentele existente
la nivelul străzii (pomi fructiferi sau
alte aliniamente specifice fiecărei
localităţi/zone din interiorul localităţii).
Se va conserva biodiversitatea
(inclusiv păstrarea lângă construcţii a
speciilor de păsări şi animale care
asigură
echilibrul
ecosistemului:
rândunele, cucuvele, lilieci, vrăbii,
etc.), prin folosirea plantelor autohtone
specifice zonei şi a practicilor agricole
tradiţionale. În spiritul principiilor de
conservare a specifului local, se
recomandă păstrarea polivalenţei
drumurilor şi limitarea vitezei auto,
păstrarea reţelei stradale existente şi
a profilelor transversale ale drumurilor.
Nu se permite lărgirea drumurilor şi
crearea de trotuare supraînălţate de
tip urban, cu rigole îngropate, cu
excepția zonelor turistice urbanizate
de pe litoral. Suprafeţele de circulaţie
(drumuri şi alei publice sau private)
trebuie să fie cât mai permeabile, cu
pavaj din piatră sau pietriş de calcar,
evitându-se folosirea betonului turnat,
asfaltului şi a pavelelor din beton.
Asfaltarea drumurilor trebuie să se
limiteze la drumurile principale şi să
includă o atentă rezolvare a pantelor a
terasamentelor. Ignorarea acestor
detalii sau rezolvarea lor superficială
conduce la deteriorarea rapidă a
asfaltului sau a stratului de uzura (în
special în zonele umbrite, unde apa şi

DA

3
AȘA DA: Relație adecvată cu
spațiul public, strada, chiar dacă
gardul este înalt și opac.
gheaţa stagnează) şi face extrem de
dificilă folosirea drumului.
Drenajul căilor de circulaţie trebuie
realizat în rigole deschise, vegetalizate. Avantajele acestora sunt
scăderea vitezei de curgere a apelor,
reducerea riscului de inundaţii în aval
şi preepurarea apelor recuperate de
pe drumuri (fenomenul de fitoepurare). Sistemul de colectarea a
apelor pluviale, taluzurile, podeţele,
sprijinirile de pe marginile drumului,
parapeţii, etc. şi a infrastructura
drumului se vor rezolva corect,
înaintea lucrărilor de finisare rutieră. În
cazul drumurilor secundare, pavarea
cu piatră spartă împănată, pe pat de
geotextil, este mai rezistentă în timp şi
mai efcientă. În funcție de uzura la
care sunt supuse, se pot face și
drumuri de nisip compactat, pământ,
sau
înierbate.
Elementele
de
siguranţă ale drumului (podeţe, ziduri
de sprijin, balustrade, etc.) vor fi
realizate din materiale locale: zidăria
din piatră naturală, construcţii din
lemn sau plantaţii cu scop de
stabilizare a terenului. Indiferent de
modul de realizare a drumurilor,
acestea se întreţin periodic (se
completează pietrişul, se repară

asfaltul, se curăţă şanţurile, etc.).
Întreţinerea drumurilor asfaltate e mai
costisitoare, iar pe timp de iarnă
aderenţa lor e mai mică decât a celor
pietruite. Uliţele şi potecile nu vor fi
asfaltate sau pavate, se recomandă
pietruirea sau înierbarea lor. Pentru
plantaţiile menite să stabilizeze
drumurile, se recomandă specii locale.
Zonele de parcare vor fi realizate din
pietriş compactat (criblură spartă) din
materiale
locale
(calcar).
Sunt
interzise pavelele de beton şi zonele
asfaltate. Parcările vor fi integrate în
vegetaţie şi nu vor fi marcate cu
vopsele, ca în mediul urban. Pistele
pentru biciciclete între sate sunt foarte
necesare și sunt obligatoriu de făcut
de către autoritățile locale pentru
ușurarea transportului de scurt
parcurs atât pentru localnici, cât și
pentru turiști.
Aleile și platformele pietonale,
precum și trotuarele, se vor pava cu
dale de piatră cioplită sau fasonată
regulat, ori cu cărămidă vitrificată, cu
rosturi neetanșate, sau vor fi înierbate
ori pietruite. Terasele acoperite
(prispele, porticurile) se pot pardosi cu
dușumea de lemn sau piatră. Nu se
vor face fundații sau borduri din beton.
Nu se acceptă fixarea elementelor de
pavaj pe placă de beton. Se va
asigura panta pentru scurgerea apelor
pluviale şi îndepărtarea acestora de
construcţii concomitent cu dirijarea
către spaţiile verzi.
Platformele și traseele de circulație
vor urmări suprafața terenului natural
și pot fi pietruite sau înierbate. În mod
excepțional, dacă există pericolul
scurgerii de hidrocarburi, se va
permite construirea unei platforme de

NU

1

AȘA NU: Pavele nespecifice.

dimensiuni minime, cu alcătuirea și
dotările conform normativelor. Pe cât
posibil, aceasta se va amplasa pe
teren sau masca astfel încât să nu fie
vizibilă din spațiul public.
Trotuarul, podul carosabil peste
rigola de la marginea drumului, dacă
este cazul, se vor amenaja pe lățime

DA

AȘA DA: Drum și trotuar pietruite.

2

minimă necesară, din materiale
naturale (piatră, lemn) și astfel încât
să se integreze armonios în
amenajările alăturate.
Culorile dalelor și platformelor vor fi
naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari
şi nespecifici. Toate materialele
folosite se vor trata în consecinţă şi se
va urmări îngrijirea lor periodică. Nu
se va folosi piatră, pe cât posibil,
decât din carierele locale. Nu se vor
trasa marcaje. Se interzic dalele și
pavelele prefabricate din beton. Nu se
recomandă folosirea placărilor din
dale de ciment, a asfaltului și aleilor

turnate: cimentul fiind un material care
absoarbe
şi
radiază
căldura,
accentuează disconfortul termic mai
ales în sezoanele călduroase. Se vor
folosi
cu
precădere
sisteme
permeabile la apă.
Vegetaţia
La nivelul spaţiului public, se vor
reface aliniamentele existente la
nivelul străzii (pomi fructiferi sau alte
aliniamente
specifice
fiecărei
localităţi/zone din interiorul localităţii).
Se va conserva biodiversitatea
(inclusiv păstrarea lângă construcţii a
speciilor de păsări şi animale care
asigură
echilibrul
ecosistemului:
rândunele, cucuvele, lilieci, vrăbii,
pescăruși, berze, etc.), prin folosirea
plantelor autohtone specifice zonei, în
general arbuști, şi a practicilor agricole
tradiţionale. Nu se vor planta specii
exotice sau specii cu rezistenţă
ridicată, care pot tinde să ia locul
speciilor autohtone.
Elementele de mobilier rural
exterior: bancă, fântână, cruce,
adăpătoare, etc.
Mobilerul – bănci, coșuri, panouri de
afișaj, pergole, chioșcuri, podețe,
fântâni, locuri de joacă amenajate,
etc. - vor avea forme simple și vor fi
alcătuite din materiale naturale,
preferabil
locale:
piatră,
lemn,
împletituri de nuiele, etc., discret
inserate în peisaj. În alcătuirile
constructive pot fi folosite şi alte
materiale (de ex.: prinderi metalice,
etc.), însă acestea nu vor ocupa o
pondere importantă și se vor încadra
în specificul şi formele locale. Nu se
vor folosi materiale ca betonul, metalul
(de ex., pe băncile din beton și metal
nu se poate sta vara sau iarna),
materiale strălucitoare (inox) sau alte

NU

3
AȘA NU: Stație de autobuz care nu
se integrează în specificul zonei.

NU

4
AȘA NU: Intevenție neadecvată, din
beton, asupra unei fântâni tradiționale.

DA

preponderenţă natural în care se
încadrează, aceasta poate dăuna
bioritmului animalelor şi al insectelor
din mediul rural. Corpurile de iluminat
vor ține cont de limbajul estetic
specific zonei (familia de forme și
materiale specifice), cu volume
simple, fără ornamente in exces sau
care mimează stilurile istorice. Se
interzice iluminarea cu diferite culori.
Se recomandă folosirea luminii albe
calde, apropiate de cea naturală.
Reclamele, firmele, inscripţiile,
însemnele
Se va evita, de asemenea, poluarea
luminoasă. Nu se admit tuburi
fluorescente, sau jocuri de culori și
intensități luminoase. Nu se admit
reclame luminoase pentru produse.
Se vor folosi sisteme cu lumină
reflectată, dar în niciun caz tip panou
reflectorizant.

5
AȘA DA: Loc de joacă în spațiul public.
materiale nespecifice (răşini, PVC,
mase plastice, fibră de sticlă). Nu se
vor realiza placări cu piatră spartă sau
cu elemente de lemn care să dea un
aspect „rustic”. Conceptul de „rustic”
este
diferit
de
conceptul
de
„tradiţional”.
Se interzice obturarea elementelor
importante naturale sau construite de
peisaj (construcții de valoare sau
importanța
locală,
vegetație
semnificativă, etc.).
În
cazul
folosirii
materialelor
moderne, se vor evita culorile și

texturile stridente. Expresia estetică va
fi modestă, cautând sa pună în
valoare și nu să eclipseze peisajul
construit al localității. Se vor exclude
stilul urban, cel „rustic”, imitații ale
unor stiluri istorice.
Pentru zonele de plajă, au devenit
specifice și se recomandă umbrelele
și umbrarele de stuf și mobilierul de
lemn.
Iluminarea exterioară
Se va evita poluarea luminoasă și
folosirea luminii artificiale în exces.
Ținând cont de
contextul
cu

Dimensiunile
vor
fi
specifice
funcţiunilor pe care le anunţă și se vor
alege în funcție de proporțiile
clădirii/clădirilor, dar nu vor depăși
lățimea de o travee.
Amplasarea, materialele, cromatica
și dimensiunile panourilor de afișaj
stradal vor fi alese astfel încât sa nu
fie agresive sau să obtureze
construcțiile sau peisajul alăturat. De
asemenea se va evita stilul „rustic”.
Echiparea edilitară
Rețelele publice se vor amplasa
îngropat, iar marcarea acestora se va
face discret. Elementele supraterane
se vor integra, de asemenea, în peisaj
sau vor fi mascate prin folosirea
materialelor naturale (capace de
canalizare, gratare din piatră sau
fontă, traforuri de lemn, etc.).
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ANEXA 1

Studiu de amplasare și încadrare în imaginea
așezării (imagine generală din punct de
belvedere, silueta așezării, desfășurate stradale)
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În vederea obținerii avizului Comisiei
pe „încadrarea în specificul local”,
solicitanții vor depune on-line, la
adresa_________________________
sau la secretariatul filialei OAR
Dobrogea, adresa: Bd. Tomis nr.
143A, etaj 9, Constanța,
• un
dosar
privind
evaluarea
impactului pe care l-ar avea gabaritul
investițiilor cu construcții de tip hală în
silueta și imaginea generală a zonei
rurale. Dosarul va conține planșe la o
scară
adecvată
prezentării
și
următoarele documente:
▪ documentație fotografică generală
privind zona în care se va desfășura
investiția, în care să apară, din puncte
de belvedere cunoscute la nivel local,
modul de așezare în relief a localității,
principalele repere și limitele localității
(în cazul localităților neîncadrate sau
fără repere înalte, folosiți vederi
panoramice din afara localității).
Identificați locul investiției pe aceste
documente.
▪ două siluete caracteristice ale
localității prezentate la o scară
adecvată prezentării. Identificați locul
investiției pe aceste siluete.
▪ ortofotoplan sau vedere de sus a
localității de tip Google Earth, cu
marcarea punctelor de unde s-a făcut
documentarea fotografică și siluetele
descrise mai sus. Identificați locul
investiției pe acestă planșă.
▪ documentație fotografică la nivelul
ochiului sau din repere în imediata

vecinătate a investiției. Identificați
locul investiției pe aceste documente.
▪ o desfășurată stradală, în care să
apară de o parte și de alta a parcelei
investiției frontul la stradă a cel puțin
trei
parcele.
Identificați
limitele
parcelei investiției, cu fațada detaliată
spre stradă a investiției, cotați
amplasarea construcției față de
limitele
laterale
și
construcțiile
învecinate.
▪ un profil stradal transversal, în care
să apară construcțiile la stradă de pe
parcele,
secțiunea
drumului
și
amenajările
acestuia,
secțiune
caracteristică
prin
construcția
investiției. Identificați limitele parcelei
investiției, cotați amplasarea și
construcțiile
învecinate,
cotați
sectiunea la o scară adecvată, astfel
încât investiția să poată fi comparată
cu restul construcțiilor descrise.
▪ două cadre în perspectivă de la
nivelul ochiului în susul și în josul
străzii cu clădirea studiată. Evidențiați
modul în care ați integrat clădirea în
fondul construit vecin și în peisaj.
▪ extras din regulamentul de
urbanism în vigoare pentru terenul
studiat (parte scrisă și parte
desenată).
▪ fotografii cu 4-5 locuințe și anexe
gospodărești tradiționale din localitate,
care au ajutat arhitectul să încadreze
propunerea în specificul local.

ANEXA 2

Glosar de termeni

Conservarea:
presupune
menţinerea unei clădiri (structuri) în
starea
existentă,
cu
stoparea
degradărilor. Este o intervenţie care
nu aduce îmbunătăţiri de confort
clădirii, care nu transformă o clădire
istorică sau o casă ţărănească veche
într-o clădire locuibilă. Intervenţia se
pretează la imobile care vor deveni
piese de muzeu sau de interes turistic,
sau sunt ruine păstrate pentru
aspectul lor deosebit.
Restaurarea:
presupune
readucerea clădirii (structurii) într-un
stadiu documentabil dintr-o perioadă
anterioară originală/principală prin
eliminarea extinderilor (adăugirilor)
secundare sau prin reasamblarea
componentelor
(subansamblurilor)
existente fără a introduce elemente
noi. Este o intervenţie care “curăţă”
clădirea
de
toate
extinderile
inadecvate, realizate într-o manieră
diferită de cea tradiţională sau cu
caracter de provizorat, şi care pune în
valoare clădirea într-o formă ce poate
fi reconstituită pe baza unor fotografii
de arhivă, studii şi cercetări realizate
pe structura şi arhitectura casei. Nu
presupune
înlocuiri
masive
de
material,
amenajări
de
confort
substanţiale sau extinderi moderne.
Poate fi aplicată pentru clădiri
vernaculare
(tradiţionale)
recente
prevăzute cu bucătării şi toalete în
case.

Reabilitarea:
însumeaza
toate
intervenţiile
care
urmăresc
valorificarea şi remedierea clădirii
(structurii) prin păstrarea semnificaţiei
culturale a acesteia. Este intervenţia
cea mai răspândită, deoarece prin
aplicarea acesteia clădirea devine
utilizabilă în condiţii de confort
contemporane. Intervenţia îşi propune
să conserve tot ce este valoros pentru
clădirea
respectivă,
să
aplice
reparaţiile necesare la structura
istorică şi să introducă în structura
clădirii amenajările necesare care o
fac utilizabilă pentru o funcţiune nouă
sau cea originală, dar îmbunătăţită
(ex. zone primire, termoizolaţii, băi,
bucătării,
acces
persoane
cu
dizabilităţi, etc.).
Reconstrucţia:
presupune
readucerea clădirii (structurii) într-un
stadiu documentabil din perioadă
anterioară semnificativă şi care se
deosebeşte
de
restaurare
prin
introducerea materialului nou în
ţesutul clădirii. Este o intervenţie
aplicabilă clădirilor în stare de colaps
sau
precolaps,
unde
structura
portantă nu-şi mai îndeplineşte rolul.
Presupune
înlocuiri
masive
de
material, dar folosirea materialului
original la maxim, care va fi reaşezat
în
structura
reconstruită
prin
anastiloză (se va pune exact în locul
de
unde
a
fost
demontat).
Restaurarea şi reconstrucţia presupun

de fapt o dezasamblare parţială sau
integrală urmată de reconstruire.
Zona de protecţie: este un teritoriu
de interes special natural (cu specii
rare de plante sau animale, formaţiuni
geologice rare sau forme de relief
deosebite) sau construit (arhitectural
sau istoric) care cuprinde o suprafaţă
de teren cu o anumită densitate de
elemente sau construcţii de interes, fie
că acestea se află subteran (rezervaţii
sau situri arheologice) sau vizibile la
suprafaţa solului (centrul istoric sau
zona istorică a unor localităţi,
ansamblu urban, etc.). Delimitarea
zonei protejate se face de către
Consiliul Local şi urmăreşte păstrarea
zonei protejate cât mai mult şi cât mai
bine posibil, controlul intervenţiilor de
orice fel – defrişări, distrugeri,
reparaţii,
modificări,
demolări,
construcţii noi, săpături care să
afecteze subsolul, etc. – şi punerea în
valoare a zonei protejate pentru
îmbunătăţirea calităţii mediului şi a
vieţii
locuitorilor,
pentru
turism
nedistructiv.
Autenticitatea: presupune a fi în
starea de construire iniţială a clădirii,
prin păstrarea materialului original
care a îmbătrânit şi s-a patinat odată
cu trecerea timpului.
Arhitectura
tradiţională:
desemnează construcţiile ridicate de

meşteri, de oameni specializaţi în
construcţii
care
şi-au
preluat
cunoştinţele pe cale orală, din
strămoşi, care provin din zona
etnografică în care edifică, construiesc
în clacă sau primesc onorariu pentru
munca
lor.
Materializarea
cunoştinţelor lor conduce la o
arhitectură specifică zonei din care fac
parte. Arhitectura tradiţională cuprinde
şi clădiri cu caracter public (ex:
biserici).
Arhitectura
populară:
este
arhitectura tradiţională, aşa cum s-a
definit mai sus, dar aplicată doar în
mediul rural.
Arhitectura rurală: desemnează
arhitectura în mediul rural – atât cea
populară cât şi tendinţele de-a lungul
timpului. Nu are valorile arhitecturii
tradiţionale
sau
ale
arhitecturii
populare.
Arhitectura vernaculară: termenul
“vernacular” vine din limba latină
“vernaculus” care desemnează incinta
destinată sclavilor, în spatele grădinii
stăpânului. Iar “vernaculum” însemnă
tot ceea ce era făcut în casă, în
opoziţie cu ceea ce era procurat la
schimb. Este termenul folosit pentru a
desemna
construcţiile
populare,
realizate de persoane a căror
activitate principală nu este neaparat
în domeniul construcţiilor. Se bazează
pe
o
cunoaştere
empirică
a
materialelor, câştigată în timp, prin
încercări (şi eşecuri) repetate –
cunoştinţe care sunt transmise din
generaţie în generaţie, pe cale orală.

Termeni generali
Alterarea: este intervenţia care
modifică funcţiunea sau aspectul unei
aşezări/clădiri.

degradare, vătămare sau exploatare,
şi care permite adaptări minore cu
scopul de a obţine un rezultat
sustenabil, dar nu implică lucrări de
restaurare sau alterare/modificare.

Contextul:
este
orice
relaţie
relevantă din punct de vedere
arhitectural între o aşezare/obiect şi
alte aşezări/obiecte.

Reversibilitatea:
presupune
o
intervenţie ce poate fi îndepărtată
oricând pentru a se reveni la starea
iniţială.

Desemnarea/clasarea: presupune
identificarea valorilor patrimoniale ale
unei aşezări/obiect conferându-i statut
formal prin legi sau reglementări
menite să menţină acele valori.

Înnoirea: presupune desfacerea şi
înlocuirea comprehensivă a unui
element sau loc, în cazul structurilor
încorporând în mod natural toate
elementele.

Întreţinerea: este o muncă de rutină
perpetuă necesară pentru a păstra
starea de sănătate a unei construcţii
şi/sau structură sau ţesutul unei
aşezări în stare bună.

Structura: este substanţa materială
ce alcătuieşte o aşezare: geologia,
depunerile
arheologice,
reţelele
construite, clădirile şi flora.

Patrimoniul:
înglobează
toate
resursele
moştenite
pe
care
comunitatea le apreciază din alte
motive decât cel strict utilitar.

Structura portantă: este ansamblul
elementelor de construcție solidarizate
între ele, care țin în picioare o clădire,
preiau toate sarcinile la care este
supusă clădirea și care îi asigura
sprijinirea și transmiterea acestor
sarcini
la
sol.
Principalele
subansambluri ale unei structuri
tradiționale sunt: fundațiile, bolțile,
planșeele, pereții portanți și șarpanta
sau acoperișul.

Patrimoniul cultural: însumează
bunurile moştenite identificate şi
apreciate de comunitate ca fiind
reflexia şi expresia cunoştinţelor
dezvoltate, a credinţelor şi a tradiţiilor,
respectiv a modului de interpretare a
credinţelor şi tradiţiilor altora.

Material natural de construcție:
este orice material ce provine din
mediul natural imediat învecinat
așezării, poate fi exploatat manual,
satisface cerințele de anduranță,
confort și prelucrabilitate.

Degradarea: este o schimbare de
stare în mai rău; se referă în mod
particular
la
lipsa
lucrărilor
corecte/constante de întreţinere şi/sau
la efectele unor intervenţii inadecvate
asupra unei aşezări/construcții sau
asupra valorilor patrimoniale.
Reparaţia: presupune o lucrare mai
complexă decât întreţinerea, prin care
sunt remediate defectele cauzate de

Patrimoniul natural: însumează
habitatul
şi
speciile
moştenite,
geologia şi morfologia ecosistemelor,
inclusiv cele acvatice şi subacvatice,
cărora comunitatea le conferă valoare.
Mediul
istoric:
inglobează
aspectele de mediu rezultate de-a
lungul timpului din interacţiunea
omului cu aşezarea, incluzând toate
elementele palpabile (vizibile sau
acoperite) ale activităţilor umane din
trecut, a plantaţiilor şi a modului de a
modela vegetaţia.

Integritatea: presupune plenitudine
şi sinceritate, se referă la păstrarea
întreagă sau intactă a elementelor de
patrimoniu natural și/sau cultural și a
atributelor
acestora.
Vine
în
completarea criteriului de autenticitate.
Intervenţia: este o acţiune care are
efect
fizic
în
structura
unei
aşezări/construcții.

Schimbarea
naturală:
este
schimbarea ce are loc în cadrul
mediului istoric fără intervenţie
umană, lucru care însă, în unele
cazuri,
necesită
raspunsuri
administrative (întreţinere specială sau
înnoire periodică) pentru a susţine
permanent semnificaţia acestui mediu.
Obiectul: este orice lucru (încă)
nefixat (mobil) sau neîncorporat în
structura unei aşezări, dar care istoric
vorbind poate fi asociat cu aşezarea.
Aşezarea/locul: poate fi orice
element, la orice scară, al mediului
istoric, care dispune de identitate
distinctă percepută de comunitate.
Proporţionalitatea:
presupune
calitatea de a fi în relaţie corectă în

dimensiune, grad sau orice altă
caracteristică măsurabilă cu un alt
obiect.
Public: înseamnă a fi, a face, a fi
preocupat, a acţiona, etc., pentru
oameni ca o comunitate.
Cadrul: este anturajul în care
locul/aşezarea/construcția
este
percepută împreună cu contextul
local, înglobează relaţiile istorice şi
contemporane
cu
peisajul
înconjurător.
Semnificaţia (unui loc): însumează
valorile
naturale
şi
culturale
patrimoniale ale unui loc, adeseori
formulată într-un statut sau declaraţie.
Locul semnificativ: este o aşezare
ce dispune de valori patrimoniale.
A susţine: presupune a întreţine, a
nutri şi a afirma o validitate.
Sustenabilitatea:
presupune
capabilitatea de a armoniza fără
compromisuri necesităţile actuale cu
cele de viitor.
Valoarea: este un aspect ce
punctează meritul sau importanţa, în
cazul nostru lucru atribuit de către
oameni calităţilor unei aşezări.
Valoarea estetică: este calitatea ce
derivă din modul în care oamenii
percep stimulii senzoriali şi intelectuali
ai unui loc/aşezare.
Valoarea comună: este calitatea ce
derivă din semnificaţia pe care un loc
îl are în conştiinţa oamenilor care
relaţionează cu acesta sau a acelora
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care au o memorie a locului sau au
trăit o experienţă colectivă în acel loc.
Valoarea evidentă (intrinsecă):
este calitatea ce derivă din potenţialul
unui loc de a pune în valoare
mărturiile activităţilor umane din
trecut.
Valoarea istorică: este calitatea ce
derivă din modul în care oamenii,
evenimentele şi aspectele vieţii
cotidiene din trecut pot fi legate prin
intermediul unui loc (al unei aşezări)
de prezent.
Discernământul bazat pe valoare:
este o evaluare ce reflectă valorile
persoanei sau ale grupului de oameni
care face acea evaluare.
Peisajul:
este
constituit
din
mulţimea trăsăturilor, caracterelor,
formelor unui teritoriu, unei regiuni,
unui ţinut.

66

Peisajul cultural: este un termen ce
reuneşte diverse manifestări ale
interacţiunii om - natură representative
pentru gradul de evoluţie al societăţii
umane sub influenţa constrângerilor
de ordin fizic, a oportunităţilor
habitatului natural şi a factorilor social,
economic şi cultural.
Peisajul
antropic:
se
caracterizează prin lipsa aproape
totală a elementelor naturale din
cadrul componentelor peisajului, fapt
relevant în fizionomia acestuia. Locul
acestora este luat de componentele
antropice ale unui mediu construit,
rezultat în urma unei activităţi umane
intense într-un areal bine delimitat.

Poluarea
istorică:
înseamnă
afectarea calității mediului dintr-un
anume areal, urmare a unor activități
umane, industriale, realizate pe
parcursul unei perioade îndelungate
de timp (de la zeci, sute, la mii de ani).
Coeficient de utilizare a terenului
(CUT): raportul dintre suprafaţa
construită
desfăşurată
(suprafaţa
desfăşurată a tuturor planşeelor) şi
suprafaţa parcelei. Nu se iau în
calculul
suprafeţei
construite
desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu
înălţimea liberă de până la 1,80m,
suprafaţa subsolurilor cu destinaţie
strictă pentru gararea autovehiculelor,
spaţiile tehnice sau spaţiile destinate
protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor,
logiilor,
teraselor
deschise
şi
neacoperite, teraselor şi copertinelor
necirculabile, precum şi a podurilor
neamenajabile, aleile de acces
pietonal/carosabil din incintă, scările
exterioare, trotuarele de protecţie;
(Legea 350/2001).
Procent de ocupare a terenului
(POT): raportul dintre suprafaţa
construită (amprenta la sol a clădirii) şi
suprafaţa
parcelei.
Suprafaţa
construită este suprafaţa construită la
nivelul solului, cu excepţia teraselor
descoperite ale parterului
care
depăşesc
planul
faţadei,
a
platformelor, scărilor de acces.
Proiecţia la sol a balcoanelor a căror
cotă de nivel este sub 3,00 m de la
nivelul solului amenajat şi a logiilor
închise ale etajelor se include în
suprafaţa
construită
(Legea
350/2001). Excepţii de calcul ale
indicatorilor urbanistici POT şi CUT: dacă o construcţie nouă este edificată
pe un teren care conţine o clădire care
nu este destinată demolării, indicatorii

urbanistici
(POT
şi
CUT)
se
calculează adăugându-se suprafaţa
planşeelor existente la cele ale
construcţiilor noi; - dacă o construcţie
este edificată pe o parte de teren
dezmembrată dintr-un teren deja
construit,
indicii
urbanistici
se
calculează în raport cu ansamblul
terenului
iniţial,
adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele
ale noii construcţii (Legea 350/2001).
Construcţii
anexe:
construcţii
distincte, de regulă având dimensiuni
reduse şi un singur nivel suprateran,
care deservesc funcţiunea de locuire.
Din categoria construcţiilor anexe fac
parte: garaje individuale, depozite
pentru unelte de grădinărit, şoproane,
terase acoperite, foişoare, pergole,
bucătării
de
vară.
Realizarea
construcţiilor anexe se autorizează în
aceleaşi
condiţii
în
care
se
autorizează corpurile principale de
clădire.
Demisol (prescurtat D): nivel
construit al clădirii având pardoseala
situată
sub
nivelul
terenului
(carosabilului)
înconjurător
cu
maximum jumătate din înălţimea
liberă a acestuia şi prevăzut cu
ferestre în pereţii de închidere
perimetrală. Demisolul se consideră
nivel suprateran al construcţiei. Atunci
când pardoseala este situată sub
nivelul
terenului
(carosabilului)
înconjurător cu mai mult de jumătate
din înălţimea liberă, se consideră
subsol şi se include în numărul de
niveluri subterane ale construcţiei
(P118-99 Normativ de siguranţă la foc
a construcţiilor).
Echiparea edilitară: ansamblul
format din construcţii, instalaţii şi

amenajări, care asigură în teritoriul
localităţilor funcţionarea permanentă a
tuturor construcţiilor şi amenajărilor,
indiferent de poziţia acestora faţă de
sursele de apă, energie, trasee
majore de transport rutier, feroviar,
aerian sau naval, cu respectarea
protecţiei mediului ambiant (G.M –
007 – 2000).
Mansardă (prescurtat M): spaţiu
funcţional amenajat integral în volumul
podului construcţiei. Se include în
numărul de niveluri supraterane.
(P118-99 Normativ de siguranţă la foc
a construcţiilor). În sensul prezentului
regulament, se consideră mansarde
acele spaţii care respectă următoarele
condiţii suplimentare:
- podul construcţiei va forma un
unghi maxim de 60 grade cu planul
orizontal;
- podul construcţiei nu va depăşi, în
proiecţie orizontală, conturul exterior
al ultimului nivel plin (inclusiv
balcoane sau cursive) cu mai mult de
1 m. La calculul coeficientului de
utilizare a terenului, mansarda va
contribui cu cel mult 60% din
suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel
plin.
Parcela: suprafaţa de teren ale cărei
limite sunt sau nu materializate pe
teren, proprietatea unuia sau mai
multor
proprietari,
aparţinând
domeniului public sau privat, şi care
are un număr cadastral ce se înscrie
în registrul de publicitate funciară.
Împreună
cu
construcţiile
sau
amenajările executate pe suprafaţa
sa, parcela reprezintă un bun imobil
(G.M – 007 – 2000).
Pazie:
Scândură (ornamentală)
așezată vertical la capătul din afară al

căpriorilor unui acoperiș cu streașină
pentru a ascunde capetele acestora.
Suprafaţa
construită
(SC):
(amprenta la sol a clădirii) suprafaţa
construită la nivelul solului, cu
excepţia teraselor descoperite ale
parterului care depăşesc planul
faţadei, a platformelor, scărilor de
acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a
căror cotă de nivel este sub 3,00 m de
la nivelul solului amenajat şi a logiilor
închise ale etajelor se include în
suprafaţa
construită
(Legea
350/2001).

ANEXA 3
Legislație

Reglementări locale
Planurile Urbanistice Generale ale
Unităților
Administrativ-Teritoriale
aprobate, în vigoare;
Planurile
de
Amenajare
ale
Teritoriilor
Judetene
și
Zonale
aprobate, în vigoare.
Reglementări naționale
Hotărârea Guvernului nr. 1516/2008
privind aprobarea regulamentuluicadru de urbanism pentru Rezervația
Biosferei Delta Dunării
Legea nr.10/1995 privind calitatea în
construcții, republicată și actualizată;
Legea 50/1991 privind autorizarea
lucrărilor de construcții, cu modificările
ulterioare;
Legea nr.114/1995 Legea locuinței,
cu modificările ulterioare;
Legea nr.153/2011 privind măsuri de
creştere
a
calităţii
arhitecturalambientale a clădirilor, cu modificările
ulterioare;
Regulamentul (UE) nr.305/2011 al
Parlamentului
European
și
al
Consiliului din 9 martie 2011 de
stabilire a unor condiții armonizate
pentru comercializarea produselor
pentru construcții si de abrogare a
Directivei 89/106/CEE a Consiliului
Hotărârea Guvernului nr. 622/2004
privind
stabilirea
condițiilor
de
introducere pe piață a produselor
pentru construcții, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul
ministrului
dezvoltării
regionale si locuinței nr. 839/2009

pentru
aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, cu modificările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 766/1997
pentru aprobarea Regulamentului
privind agrementul tehnic pentru
produse, procedee și echipamente noi
în
construcții,
modificată
și
completată;
Ordinul Ministerului Transporturilor
Construcțiilor
și
Turismului
nr.1889/2004
pentru
aprobarea
Procedurii de agrement tehnic pentru
produse, procedee și echipamente noi
în construcții și Procedurii privind
avizarea agrementelor tehnice;
Reglementări
tehnice
privind
documentațiile de urbanism (sursa;
http://www.mdrap.ro/constructii/reglem
entari-tehnice);
Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea lucrărilor de
învelitori;
Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea lucrărilor de
izolații;
Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea lucrărilor de
tencuieli, placaje și tapete;
Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea lucrărilor de
pardoseli, plite, scafe, elemente de
scări;
Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea instalațiilor
electrice, de apă și canalizare,
termice, condiționare a aerului, gaze;
Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea clădirilor de
locuit și social-culturale;
Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea construcțiilor
industriale, agro-zootehnice și de
irigații;

Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea construcțiilor
hidrotehnice,
amenajărilor
și
regularizărilor de râuri;
Reglementări
tehnice
privind
proiectarea și executarea organizării
lucrărilor de construcții-montaj;
Reglementări
tehnice
privind
verificarea calității și recepția lucrărilor
de construcții-montaj;
Reglementări
tehnice
privind
lucrările de reparații, întreținere și
postutilizare a construcțiilor;
Reglementări
tehnice
privind
performanța energetică a clădirilor;
Reglementări
tehnice
privind
securitatea la incendiu;
Hotărârea Guvernului nr.226/2015,
privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului
național
de
dezvoltare
rurală
cofinanțate din Fondul European
Argricol pentru Dezvoltare Rurală și
de la bugetul de stat, cu modificările
ulterioare;
Ordinul 961/2016 al Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru
aprobarea
Regulamentului
de
organizare și funcționare al procesului
de
evaluare,
soluționarea
contestațiilor, selecție și contractare
pentru proiectele aferente măsurilor
din Programul Național de Dezvoltare
Rurala 2007-2013 pentru care s-a
dispus evaluarea și/sau contractarea
prin hotărâri judecătorești definitive
care pot fi finanțate de la bugetul de
stat, cu modificările ulterioare;
Ordinul 763/2015 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și
funcționare a procesului de selecție și
al
procesului
de
verificare
a
contestațiilor
pentru
proiectele
aferente măsurilor din
Programul
Național de Dezvoltare Rurala 20142020, cu modificările ulterioare;

Ordinul 1731/2015 al Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind
instituirea schemei de ajutor de
minimis
„Sprijin
acordat
microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici din spațiul rural pentru înființarea
și dezvoltarea activităților economice
neagricole”, cu modificările ulterioare;
Ordinul 2112/2015 al Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind
instituirea schemei de ajutor de
minimis „Sprijin acordat pentru
stimularea
investițiilor
asociate
conservării patrimoniului și pentru
menținerea tradițiilor și moștenirii
spirituale”, cu modificările ulterioare;
Ordinul 847/2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și
funcționare a procesului de evaluare,
verificare, soluționare a contestaţiilor
și selecție pentru proiectele aferente
sub-măsurii 9.1. „Înființarea grupurilor
de producători în sectorul agricol” și
9.1a.
„Înființarea
grupurilor
de
producători în sectorul pomicol” din
Programul Național de Dezvoltare
Rurală 2014-2020;
Ordinul 295/2016 al Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind
aprobarea
Ghidului
solicitantului
pentru
participarea
la
Selecția
Strategiilor de Dezvoltare Locală.
Reglementâri europene
REGULAMENTUL
(UE)
NR.
1305/2013 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
17 decembrie 2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului;
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) NR. 808/2014 AL
COMISIEI
din 17 iulie 2014 de

stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului
European
și
al
Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR);
DECIZIA
DE
PUNERE
ÎN
APLICARE A COMISIEI din 26.5.2015
de aprobare a programului de
dezvoltare rurală al României pentru
sprijin din Fondul european agricol
pentru
dezvoltare
rurală
CCI
2014RO06RDNP001.
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