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Scopul acestui material este de a 

furniza un instrument de lucru 

locuitorilor din mediul rural. ;iuto 
rităţilor locale invest•torilor pro,ec 
tantilor ş1 consultantilor 1mphcat1 în 
procesul de construire sau elaborare a 

unor regulamente de construire în 

mediul rural. pentru a se încadra în 

exigentele ş1 obiectivele strategiei 

naţionale de conservare şi promovare 

a identitătilor locale. precum ş1 de a da 

un semnal agenţilor econorrncr locali 

în d1recţ1a dezvoltării durabile în mod 

responsabil. 
Lucrarea îşi propune să fie un set de 

reguh uşor 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 

acelaşi timp. ghidul intenţionează să 

uşureze activitatea echipelor de 

prorectaretconsult<lnţa i11 alegerea 

conliguratiilor. a matemlle1or s1 a 
tehnologiilor necesare construirrr a1c1. 
fie că vorbim despre proiecte finanţate 

prrn PNDR. despre elaborarea 

documentatiilor de urbanism sau 

despre srmple rntervenţii cu finantare 

exclusiv prrvată 

Obiectivul esenţial al acestui 
îndreptar este pastrarca nealterată a 

spiritului aşezarilor în care sunt 

propuse proiectele ş1 conservarea 

tradiţiilor şi a peisajului cultural 
existent acestea fiind. de fapt. chiar 

resurse pentru de7voltarea durabilă în 

mediul rural. în acest sens. exrstă 

deschidere pentru abordari specifice 

secolului al XXl-lea care lin cont de 

resursele locale. de energiile 
regenerabile. precum şi de 

cunoaşterea acumulata local 

(mcştesugurile şi teh111ca populară) 

Proiectele de succes din r rediul rur;il 
()Vrdenţiaza faptul ca există o ,egatura 
foarte strânsa între calitatea persa1ulu1 

natural. a celui construit sr calitatea 

vret11. Viitoru, 

depinde de 

orrcâre1 
modul în 

admrnistreaza resursele . 

comunităţi 

care ·ş1 

Mediul construit (construcţi i le de 
orrce fel) poate fi o resursa extrem de 

valoroasa sau, din contra. doar u11 

consumator de resurse. în acest sens. 

prezentul materral propune solutii care 
pun în valoare intelepc1unea tradiţrer 

constructive locale. a uti lizării 

responsabile a resurselor locale. în 
acelaşi timp oferr11d solutri rioi. ce ţin 

de materiale şi tehnici moderne de 

constructie şi de surse de energie 
regenerabilă 

Această lucrare este rodul unei 

expcriente acumulate pc teren de 
către autor dar şr al :ic:ivitătri 

energice desfaşurate de catre Grupul 
Rural al Ordinului Arhrtectilor d111 

România Ghidul is: propune sa 

soluţ1one7e cât mar multe din cazurrle 
de 1nterve11t11 posibile lara a avea 

prctentia de a le ilcoperr pe :oate 

motrv pentru care conţinutul sau 

trebuie în permanentă îmbunatal1t ş1 

actualizat de catre cei preocupati de o 

proiectare responsabilă 

rural Respectarea 

în mediul 

rigidă a 

recomandărilor ar putea să nu fie 

benefică î11 toate cazurile. pentru o 

arhitectură de bună calitate importantă 
fiind înţelegerea spintulu, în care a 

fost conceput prezentul ghid 



PRINCIPII DE PROIECTARE SI CONSTRUIRE 

Gospodărire 

sabilă a 
construit 

respon
mediului 

Grija cu care îmretinem. reparam 
sau construim - fie ca este vorba de 

casele tradiţionale. părinteşti. sau de 

clădiri noi. reprezintă un proces ce 

presupune asumarea unei 

responsabilităţi faţa de întreaga 
comu111tate. Orice clădire trebuie 

percepută în primul rând ca o 

componentă a ansamblului aşezării 

săteşti. Astfel. o cladire tra1111ca. 

frumoasă. care îşi îndeplineşte bine 

rostul pentru care a fost construită. ar 

trebui să fie un motiv de mândrie 

pentru întreaga comu111tate. Acest 

lucru devine şi mai evident, mai 

relevant. în cazul clădirilor cu funcţiuni 

publice, comunitare: primăria. şcoala. 

.. Căminul Cultura\". dispensarul. 

clădirile de cult. etc„ 

Principiile care vor sta la baza 

oricărei intervenţii asupra mediului 

construit din zonele rurale (fie că 

este vorba de conservare, 

întreţinere, modernizare sau 

construire) sunt următoarele: 

• respectul pentru moştenirea 

culturală: se va urmări cu precădere 
integrarea în context prin pastrarea 

nealterată a identitaţii aşezării. a 

peisaJelor construit şi natural: 

• responsabilitatea faţă de urmaşi: 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în 
prezent prin valorificarea resurselor 

locale în mod judicios. pe termen lung, 

' 

viitoare: 

• utilizarea surselor de energie 

regenerabile: 

• valorificarea amplasa111entulu1 

astfel încât formavolumetria şi 

înfoţişarea clădirii sa reflecte climatul 

local: orientare ş1 însorire. umiditate ş1 

vânturi do111111ante oscilaţii de 

temperatură. etc .. 

• utilizarea materialelor ş1 tehnicilor 

tradiţionale care de fapt reflectă solu

ţiile cele mai bune cristalizate de-a 
lungul timpului pentru condiţiile de 

mediu locale. ele sunt naturale şi 

ecologice: 

• utilizarea materialelor reciclabile şi 

refolosirea apelor uzate şi pluviale; 

• reabilitarea clădirilor existente; 

• evitarea folosirii la reparaţii sau 

renovari a materialelor moderne, 

incompatibilie cu sistemele de 

construcţie tradiţonale: 

• utilizarea mortarelor de var pentru 

reparaţii: 

• mentinerea. 

tâmplăriei originale: 

recondiţionarea 

• o casă sănătoasă, pentru un corp 

sănătos! O ventilaţie corespunzătoare 

este esenţială! 

Pentru noile programe/ funcţiuni 
propuse în mediul rural, 
întotdeauna se vor analiza 
următoarele aspecte: 

• Relevanţa: .. Cât de necesara este 
această noua clădire sau ansamblu 
pentru comunitate? Cum se va 
asigura intreţinerea şi funcţionarea 

noilor cladiri?'' 

echitabila este repartizarea serv1dilor. 
a utilităţilor. a facilitaţilor de producţie 

în ter,tonu?· Se va urmari favorizarea 

accesului tuturor membrilor 

comurutătii 111 aceeaşi ma.sura la noile 

functiu111. 

Dezvoltare comunitară 
prin calificare profesio
nală şi încurajarea 
economiei locale 

În anumite comun1tă\1. deşi exista 

resurse de materie primă valoroase. 

acestea sulll neglijate de localnici. iar 

meşteşugul prelucrăm lor s-a pierdut. 

în această situaţie este necesară 

instruirea localnicilor astfel încât să 

poată avea acces la resurse. în 

vederea susţinerii unor activită\i 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 

cali ficat capabil să le utilizeze. 

Acest deziderat se poate atinge doar 
printr-o politică investi\ională coerentă, 

care trebuie să urmeze niste paşi 

necesari, cum sunt: 

• cooptarea localnicilor adulţi şi 1ipsi\i 
de ocupaţie ca mână de lucru. pentru 

început, necalificată: 

• aducerea în teritoriu a inginerilor. 
pentru a fi disponibile şi generaţiilor • Incluziunea socială. ..Cât de maiştrilor. tehnicienilor şt muncitorilor 

capabili să 111stru1asca şi sa asigure 

instruirea l ucrătorilor necalifica\i. 

• organizarea de cursuri practice de 

fomare şi calificare pentru localn1c1; 

• dezvoltarea unor centre de 

valorificare a matenalelor de 
construcţie ecologice rurale cu 

aplicaţii în domeniul construcţiilor; 

• creşterea gradului de calificare a 

personalului pe măsura derulării 

programului şi. consecutiv. creşterea 

remunera\iei şi capacită.ţii de a 
întreţine construcţiile 1101 ş1 existente: 

• atmgerea scopului fmal 1a 

terminarea programului: aceste 

funcţiuni productive vor rămâne în 

teritoriu. urmând să deservească 

întreaga aşezare în ansamblul e1; ;11 
plus. zona va fi locuită de un segment 

de populaţie productiv. capabil să 

presteze munci calificate în cadru 

aşezării şi în vecinatate. capabil să îşi 
întreţină fondul construit. 

Rolul arhitectului 
Arhaectul are rolul de a cataliza 

oµorturntaţile cu resursele ş i nevoile 
benefic1anlor. indiferent dacă aceştia 

sum o fam ilie. o firmă. un ONG sau 
autorităţ i locale. Reusna demersului 

sau este direct proporţională cu 

adaptarea proiectului la cele enume

rate mai sus. Aceste lucruri nu 
trebuiesc rupte d111 contextul med1ulu1 

rural romanesc de început de secol al 

XXI- \ea. în care confuzia dintre 

valoare ş non-valoare este destul de 

frecventă. ln acest sens, arhitectul are 

s1 rolul de a-şi informa beneficiarul. 

pentru a asigura premise realiste 

,rnţierii unor pro1ec1e1de111ersuri ce au 

ca finalitate sporirea calitati1 v ieţ i i. 

inclusiv prin atributele mediului natural 
sau fondului construit. ia care participă 

în mod direct. Rolul lui este sa aducă 

echilibru. 
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1. ZONA 1.1. Delimitarea geografică a zonelor după unităţi administrativ-teritoriale 

Zona Dobrogei Centrale şi a Munţilor 

Mac111 acopera Jumătate din ţinutului 

românesc dintre Dunăre ş1 Marea 

Neagră şt este exprimarea clara. a 

grupari et111ce care ş1-au adus fiecare 

aportul la definirea spaţialităţii satelor. 
Acest lucru a dus la prezenţa în 

fiecare sat a formelor de limbat 

convieţuirii exemplare a mai multor arhitectural specific st altor subzone 

aflate în Dobrogea. Zona acoperă 

parţîal 1ude1ele Co11sta111a ş1 Tulcea ş1 
reprezinta 2% di11 ter·tonul geografic a 

Româ111e1. 

..., 
Ghidul se aplică în toate ... 

satele de pe teritoriul 
administrativ al urmă-

toarelor localităti: -
-, 

Judeţul Constanţa: Adamclisi 

Alirnan. Băneasa. Castelu . Ciobanu. -

Cogealac. Corbu. Crucea. Cuza Vodă. 

Dobron11r. Fântânele. Gârliciu. 
Ghindăreşti. Gradina, Hârşova. Horia. 

Ion Corvin. Istria. Ltpniţa. Lumina. 

Medg1d1a. Mihail Kogălniceanu. Mircea 

Vodă. Murfatlar. Năvodari . Nicolae 

Bălcescu. Oltina. Ostrov. Ovtdtu, 
Pantelimon, Peştera. Poarta Albă. 

Rasova. Saligny. Saraiu. Săcele. 

Seimeni. Silistea. Târguşor. Topalu. 

Tortoman. Valu lui Traian. Vulturu. 

Judeţul Tulcea: Baia. Beidaud. I.C. 

Brătianu. Carcalîu. Casimcea. 

Ceamurlia de Jos, Cerna. Cîucurova. 

Dăeni. Dorobanţu. Frecăţei. Greci. 

Hamcearca. Horia. Izvoarele. Jijila, 

Lunca.v iţa. Mihai Bravu. Mihail 

Kogălntceanu. Nalbant. Niculiţel. 

Ostrov. Peceneaga. Slava Cercheză. 

Smârdan. SteJaru. Topolog. Turcoata. 
Valea Teilor. Văcăreni. 

Ghidul se va studia în contextul 

general al regiunii Dobrogei. Pentru 

mvestiţiîle din vecinătatea Deltei 

Dunării sau a Podişului Dobrogei de 

Sud. se vor avea în vedere şi ghidurile 

destinate acestora. deoarece sunt 

zone de interferenţă . 

.... 

__, 

.... 
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,.... 

,-
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1.2. Precizarea caracteristicilor specifice ale zonei 

Pcisa1ul Dobrogei ofera o ;:irh1tectură 
orizontal;:i în spatii vaste şi deschise 
care se inserează în vegetatie Este o 

arhitectură săracăcioasă. puţin 

pretenţioasă. în care. după al doilea 

război mondial s-au impus arcadele ş1 

colonadele importate din oraş Casele 
dobrogene îşi compun volumele 

jucând cu un repertoriu îmbogaţit de 

materiale. atât minerale (piatră. 

pământ divers prelucrat). cât si 

vegetale (lemn. nuiele. stuf) Etnicul 

îşi pune ş1 el amprenta. dar mai ales 

în materie de finisaje şi ornamente. 

structurile de bază supunându-se în 
mod relativ uniform unor reguli 

ecologice comune. impuse de mediu. 

Dobrogea este astfel unul din cele mai 
vaste şi coerente peisaje păstrate în 

România. 

Caracteristici geografice şi 

climatice 

Zona Dobrogea Centrală şi Munţii 

Măcin se întinde pe teritoriul judeţelor 

Constanţa ş1 Tulcea. din sud estul 

ţării. delimitată la est de Marea 

Neagră. la nord de Dunăre si de 

Delta Dunării la vest de Dunăre iar la 

sud de granita cu Bulgaria şi cu 
Podişul Dobroge, de Sud. Zona 

cupr-nde ş1 o parte din Podişul 

Dobrogei de Sud. delimitarea fiind 

etnografică. Relieful este omogen, cu 

aspect de câmpie înaltă. străbătută de 

câteva văi. printre 

Canalului Dunare 

care cea a 

Marea Neagra. 

coborând în doua terase spre Dunăre 

şi cu înăltime mai mare în nord. în 

Munţii Măcinulu1 Altitudinea este 

relativ redusa. de 200 300 m în partea 

de sud ş1 de 350-400 m in partea de 

nord. cu un minim de sub 50 m în 
prea1ma canalului şi un maxim de 
467m al Vârfului Tuţuiatu. 

Reţeaua hidrografică internă este 

formată (exceptând fluviul ş1 marea) 

din câteva cursuri de apă. 

permanente sau temporare. ape 
subterane accesibile prin fântâni. ş1 

lacuri cu apă dulce (Siutghio1 Taşaul. 

Babadag. Bugeac. Oltina. etc.). şi cu 

apă sărată (Razim Sinoe). 

Climatul este arid. cu influenţe 

maritime în partea estică ş1 umed 

continental în partea vesticâ. 

Caracteristici demografice 

şi etnografice 

în Dobrogea. tipurile de gospodării 

provin din diferite zone geografice. 

pentru că aici au găsit adăpost de-a 

lungul veacurilor multe grupuri etnice 

(greci. turci, tătari. bulgari. români. 

găgăuzi. germani. lipoveni. ruşi. 

italieni. aromâ111. ţigani) care şi-au 

adus fiecare aportul la constituirea 

spaţialitaţii satelor Cum diverse etnii 

au conv1etuit în aceeasi aşezare. ori 

au ocupat un sat părasit. acest lucru a 

dus la prezenţa în acelaşi loc a 

formelor de limbai arhitectural specific 

ş1 altor subzone dobrogene 

Ma1oritatea populaţiei este de 

na\ional1tate romAnă şi religie 

ortodoxă 

La nivel tentorial. caracteristica 

dominanta este de scădere a 
populaţiei. în mod continuu. începând 

cu anul 1990 Structura pe vârste a 

populaţiei rurale este dezechilibrată. 

fiind evident procesul accentuat de 

îmbătrânire 

Ramuri economice şi 

meşteşugăreşti 

Economia rurala locală se bazeaza 

pe resursele naturale. reprezentate în 

principal de agricultură . zootehnie. 
piscicultură şi industrie 

Diversificarea industriilor 

revitalizarea 

ţionale de 

meşteşugurilor 

prelucrare a 

SI 

tradi 

lutului. 

lemnului. metalelor. păioaselor. lânii. 

fibrelor vegetale şi a celor artistice pot 
spori potenţialul economic al zonei. şi 

în sprijinul dezvoltăn1 agroturismului. 

Ocupaţi i principale: 

agncultura este ocupaţ ia de bază. 
3/4 din suprafaţă constând în terenuri 

arabile. orizontale sau slab înclinate. 

cu sol foarte fertil şi cu sisteme de 

irigaţie. 

creşterea animalelor se bazează 

pe plante furajere. nutreţuri 

concentrate şi paşuni naturale. cu 

ierburi de stepa. Dobrogea fiind 

principala regiune de creştere a 

ovinelor din ţară: la scara mai mica 

sau mai mare. se cresc. de 
asemenea. bovine. porc111e. cabaline. 

pasan. 
viltcultura este specifică acestei 

zone. fiind cunoscute podgoriile de la 

Murfatlar. Ostrov ş.i Niculitel. dar se 

practică şi pe terenuri mai m1c1 
ap,cultura se practică în întreaga 

zonă. în strânsă relaţie cu culturile de 

floarea soarelui. rapită sau. mai nou 

de coriandru şi lavandă. ori cu 

pădurile de tei şi salcâm. 

pormcultura are tradiţie în centrul 

zonei pomii fructiferi nelipsind 111c1 din 
gospodăriile populatiei. ori de pe 

marginile drumurilor. 

Ocupaţii secundare: construc1i1: 
si/v,cultura SC' practica în - pădurile sunt surse pentru 

continuare în zona de nord ş1 i11 sud 
vest. 

vânătoarea este. în prezent. 

practicata în special de oraşern ş, de 

turişti. în mod controlat. fiind favorizată 
de câmpurile ş1 pădurile înt111se şi de 

prezenţa unei varietăţi man de vânat 

1111c ş1 mijlociu (prepeliţă. fazan. 

iepure. rată, etc.) sau mare (mistreţ 

căprioară)· 

- pescuitul se practică în continuare 

la mare. la Dunăre şi pe lacuri. în 

perioadele neprohibitive. 

Resurse şi industrie: 
- exploataţiile agricole. pon11cole ş1 

piscicole sunt surse pentru industriile: 

morăritu lui ş1 panificaţ i ei, 

producătoare de ulei. de conserve. de 

biogaz. textilă: 
- sectorul zootehnic este sursă 

pentru industria laptelui. cea textilă si 

a confecţiilor: 

- rezervele minerale de granit. 

calcare. diatom1ta. produse de 
balast ieră ş1 lutun constituie bază 

pentru industria extractivă SI 

1ndustrin de prelucrnre a lenmulu1 ş1 

fabricaren mobilei 

Mestesuguri ţărăneşti: 
care se mai prnctică prelucrarea 

lemnulw implelt/ul rach,tei ş, papure, 
prelucrarea pietre,. torsul /esutul. 

confecltonarea portului popular. 
co1ocarttul pictura de 1coa11e pe lemn 

s, pe sltclâ ola!i/ul. co11strwrea de 

sobe. 

- care s-au 01erdut: fierari/ul. doga 
ritul. hamuraritul. văraritul. rotari/ul. 

Materiale de construcţie 

Principalu material de construcţie 

este pamâtul galben (lutul). amestecat 

cu paie Se foloseşte piatra oentru 
realizarea soclului sau a soclului înalt 

Împreună cu piatra. dupa 1900. 

începe să se folosească ş1 cărămida 

atât pentru fu11da\1e cât şi pentru 
zidur, şi stâlpi Len nu este folosit la 

şarpante s1 tâmplării lnvelitoarea este 

din paie. stuf. olana. ţiglă ceramică. î11 

ult1n1a vreme. utilizându-se frecvent ş1 

tabla plană s1 azoc11nentul ondulat. 



2. SPECIFICUL 

LOCAL 

2.1 Elemente de 

tipologie şi morfologie 
a asezării 

' 

Satele zonei sunt de tip adunat. 

situate în fundul văilor sau în 

depresiuni. orientate spre sud. cu 

trama stradală parţial rectangulară. 

parţial spontana. urmarind uneori 

traseele sinuoase ale făgaşelor apelor 

meteorice care erodează terenul. 

Vegetaţia constă în cea mai mare 

parte din plantaţiile de pomi fructiferi şi 
culturile din spatele parcelelor. În rest, 

peisajul este dominat parţial de pajişti 

stepice şi tufărişuri, parţial de pădurile 

de foioase (tei) din zonele Babadag

Ciucurova şi Luncaviţa-Hamcearca

Valea Teilor. Parcelele sunt alungite. 

cu latura scurtă spre stradă. Casele 

sunt situate mai aproape de stradă, 

lăsând loc însă în faţă grădinii de flori. 

Anexele principale se află în curtea 

din faţa a parcelei. iar în cea din spate 

se desfăşoara activitatea agricolă a 

gospodăriei. 

Iniţial satele erau haotice. fără 

drumuri fixe. fără garduri între 

gospodării. Casele erau turtite. fără 

nicio ordine în aşezarea lor. uneori 

îngramădite unele în altele. din motive 

de apărare. Acelaşi era aspectul 

aşezarilor chiar şi în părţile mai 

apărate din lunca Dunării sau din 
nordul judeţului Tulcea. Satele 

coloniştilor români în schimb au străzi 

largi şi drepte. adeseor; în plan 

geometric. casele mai mari şi mai 

înalte. 

ln aşezările rurale cu formă 

neregulata a uliţelor se evita 
construirea caselor cu faţa spre nord. 

în timp ce, în satele de colonizare. 

unde se percepe intenţia de 

organizare stradală. casele aveau 

fatada principală îndreptată spre 

curte. iar latura îngustă spre stradă. 

Pentru satele multietnice s-a 

menţinut până târziu locuirea în 

cartiere separate. 

Germanii . întemeietori (Schitu) sau 

colonizatori a1 unor sate existente 
(Mihail Kogălniceanu. Atmagea. 

Costineşti. Murlatlar. Tanverde. Făclia. 

Cobadin. Albeşti. Palazu Mare. 

Cogealac, Malcoci). au construit case 

mari şi impunatoare. văruite cu alb. cu 

li1111 precise şi culori sobre. strazi bine 
consolidate şi foarte late. care formau 

Dezvoltare liniară - Comuna Corbu. jud. Constanţa 

Trama stradala rectangulară - sat Pantelimonul de Jos. comuna Pantelimon. 

jud. Constanţa 

carliere pretenţioase pentru acele 

vremuri. Rolul lor a fost de agent 

civilizator. 

Satele lipoveneşti sunt uşor de 
recunoscut după torma terenurilor. 

înguste la strada şi lungi. casele fiind 

dispuse cu faţada laterală spre 

aliniament. lipite de latura (de regulă. 

nordica sau vestica) lunga 

perpendiculara pe drum. cu umpan 
ornat de lemn şi pnspă orientată spre 

curte (de regulă. spre sud sau est). 

Se păstrează aceste caracteristici în 

Carcaliu. Slava Cercheză. Slava 

Rusa Gh1ndareşt, 
Spaţiile verzi detin o pondere 

semnificativa in cadrul parcelelor ş1 au 

un rol important î11 conturarea 

peisajului cultural. Se remarca grădina 

de la stradă. cu rol decorativ ş1 care 

se prelungeşte până în zona prispei. 
ş1 cea din spate. destinată agriculturii . 

Trama stradala neregulată. izvorâtă dintr-o dezvoltare iniţială haotică - sat 

Rachelu, comuna Luncăviţa. jud. Tulcea 

Trama stradalâ mixta limara şi radial concentnca 

Tulcea 

Comuna Izvoarele. Jud. 
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2.2 Amplasarea pe lot, 
planimetria casei ş i 

sistemul constructiv 

Orga111zarea gospodăriei este în 

general împrăştiată ,ar modalitatea de 

asezare a constructiilor componente 
este atât de diversificată. încât nu se 

poate stabili o regulă valabilă cu 
caracter general. Totuşi se poate 

afirma că. structura gospodăriei 

oglindeşte în mod veridic specificul 

ocupaţional al locuitorilor 

Pe teren. casa este situată în partea 

dinspre stradă a parcelei. cu faţa spre 

est sau sud. cu latura scurtă spre 
stradă. mai aproape şi de aceasta şi 

de una din laturile lungi ale curţii. în 

cazul terenurilor cu lăţime mai mică 

din centrul localităţilor. sau cu latura 

lungă paralelă cu strada. la distanţă 

nu foarte mare ş, cu faţa la drum. în 

zonele de periferie ale satelor sau în 

functie de relief. unde terenurile au 

deschideri mai largi. întotdeauna se 

tine cont de directia vântului dominant 

s1 de punctele cardinale. 

Curţile sunt împărţite în două. Casa. 

dispunând de polată pe latura din 

spate s1 gradina de flori în faţa. se află 

în primul compartiment al curtii 

separat cu un gărduţ şi o poartă 

mterioara. ln cel de-al doilea 
compartunent al curţ11. cu poarta cea 

mare de acces. apar grupate mai 
•nulte anexe· grajdu porumbarul şi 

cuptorul de r,âine 

În relatie directa cu resursele 

naturale s, reli0ful . locu1ntele au în 

general. un singur 111vel. cu ::icoperiş 

scund. cu pante mici. convenabile 

învelitorilor din olana. sau cu pante 

mai inclim1te. la cele din stuf. far;.i a da 

impresia de mas1v1tate. În zonele 

deluroase apare parterul ma, înălţat 

peste un demisol cu functiunc 
auxiliara. sau chiar un etaj identic cu 
parterul 

Principalele tipuri planimetrice de 

case care se întâlnesc aici sunt. 

• casa bicelulară cu cameră (odaie) 

şi sală (uneori retrasă). cu prispă. 

- casa tricelulară. cu sală pe centru 

şi două camere dispuse simetric. cu 
prispă. 

casa tricelulară. cu cerdac cu stâlpi 

şi parapet, z1diti ş1 goluri rotun11te la 

partea superioară la care pot aparen 

prelungiri laterale. generând un tip de 
casa cu camere înşiruite ş, acoperiş în 

patru ape, sau in formă de .. L". 

casa tricelulară sau multicelulară. 

lipovenească. cu prispă cu stâlpi din 

emn şi acoperiş în două ape: 

casa cu plan pătrat de tip 
italienesc. cu patru camere ş, hol 

Tipologii planimetrice ale gospodăriei 

.......................................... ............................................ 
::;:;;;;;:;:::::;;;;;:::::;:;;;;;:;;;;;;; 
:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;::::; ........................................... 
::: : :: ::: : :: ::: : : : : :: : :: ; :: : :: ::: ::: ; :: : : 
:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:; ............................................ 
:::: :: ::: :::: :: :: : ::: : ::: :: : :: ::: ::: : :: : : 
!iif{i~{i~~~rad";.:~~umci~ii~ii!ii~i 
::::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:; ......................................... 
:::::: ::: : ::::: ::: : :: : ::::: ::: ::: ::: ::: : : 
: ;;: ;; : ;; : ;; : ;; : ;;; ;; : ;; : ;; : ;;: ;; :::: :: . ; ........................................... 
::: : : : ::: : :::::: :: : :: : :: : ::::: ::: :::::::: 
: ;; : ;;: ;; : ;; : ;; : ; ;: ;; : ;; :;; : ;;: ;;:;;; ;; : ; .......................................... 
: :: : ::: :: : :: : :: : : :: :: ::: :: : : ::: ::::: ::: :: 
:;; : ;;: ;; : ;; ;;; : ; ;: ;; ::; : ;; : ;;;;;;;; ;;;;; ......................................... 
: : :: : : : :: : :: : :: : : : : :: : :: ::: : ::: :: ::: ::: :: · ..... ···· ........................ ········· .... .. 

DRUM ~ 

de orga11v are Exemplu 

gospodt1rie1. 1i1 care locui11/a este 
Exemplu dc orgam?are a 

gospodime1. în care locumta este 
:işezntn cu lntum scurta spre drum ş1 nseznt,'I cu fata la drum 
cu fa/;1 spre grad111a. cu tere11ul pentr 

legume ş1 cereale i11 spnre 

central in care accesul se Iace pnntr 

un cerdac închis sau deschis cu golun 

rotunjite in partea superioară. 

Locu1nte cu patru sau mai multe 
încăperi s-au construit în număr mic ş1 

aparţin doar categorie, înstarite a 

populaţ1e1. Ma, rar se întâlneşte şi t1pu1 
de dispunere în formă de .t.:· a 

încăperilor. în special la casele cu mr11 

mult de trei celule. 
Unde sunt prezente beciurile 

spatioase 4x4m). acestea su, t dotate 

cu paviment şi tavan din scânduri ş1 

ferestre b1par:ite ,nalte Volumetria 

este marcată de '01şorulu1 î1• ax. la 

care accede o scara inaltii 

Tehnica de construct1c a pereţilor 

utilizată preponderent este cca lutului 

indiferent ca este sub forma de 
ceamur ori de ch1rp1CJ. cu temelii din 

piatra de cariera. de mal sau de râu 

Zidăria de cărămida apare dupa 

primul răZbo1 mondial. În zoneie cu 

dealuri ş, păduri din 1udetul Tulcea în 

care s au aşezat turcii. s-au construit 
locu111te s1 în sistemul pa1antc1 

$aq:,anta de lemn a acoperişului se 

sprijina pe pereti şi. dacă există. pc 

stâlpii de lemn ai prispe, 

Tipologii planimetrice ale locuinţei 

LEGENDA 

spatiu interior - locuire 

spatiu interior - anexe 

Casa tncclulara cu pnsp,1 si !01sor 

(balcon). cu a{l(ixe ,,tasate latcml sau 

în dors.11 

spatiu deschis exterior 
tip p rispa. veranda. cerdac 

extindere 

nucleu originar 

Casn b1cclulara cu pnspt1. cu anexe 

lnteralP în forma de .. L" 
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Releveu al unei case dobrogene din 1920 de la Ounare. tncelulara. cu prispa şi balcon în ax. cu fundaţii ş1 beci de piatra. pereţi din ceamur. stâlp, m pnspe1. 

planşee. parapet şt şarpanta de lemn. învelitoare din ţigla ceramica. Casa este situata pe teren denivelat. motiv pentru care dispune de bec, 
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Tipologii planimetrice - casă tricelulară din Floriile. com. Aliman. jud 

Constanţa. cu prispa îngusta pe centru şi sala (tindă) retrasa. Camerele sunt 

egale. Intrarea pe prispă e marcată de do, stl1lpi 71diţ1 Tipologia este mai 

întâlnită în Podisul Dobrogei de Sud. 

Tipologii pl.m,metnce - casa bicclulara din Floriile. com. Aliman. jud 

Constanţa. cu prispa îngusta pe toatil lungimea si anexa laterală pc toată 
laţ1111ea casei. Pnspa tire sJâlp11 şi pampetul din lemn 

Tipologii planimetnce - casă tncelulara din Istria. jud Constanţa. cu prispa 
îngustă pe două treimi din faţadă şi sală (tindă) retrasă. Camerele sunt egale 

Intrarea în casa se face în mod atipic pe dreapta. în una din camerele laterale. 

Stâlpii sunt din lemn. Nu există parapet. 1nalttmea permiţând acest lucru. 

Tipologii plammetr1ce casa tricelulară din Floriile. com. Aliman. jud 

Constanta. făra prispă. in forma de „L" cu anexa pc latura opusa mtrani 



2.3 Tipologiile de aco
periş uri, pante, materi

ale de învelitori, culori, 
goluri de iluminare ş i 

ventilare (forme permi
se) în funcţie de carac
teristicile de climă , 

relief si tehnici locale 
' 

Acoperirea se face cu şarpantă de 

lemn de esenţe locale. fiind la fel de 

răspândite pe tot teritoriul dobrogean 

atât acoperişurile în patru ape. cât şi 

cele în doua ape. Ult1111ele prezintă 

frontoane zidite din ch1rpic1 sau 

realizate din scânduri. 

Pantele învelitorilor diferă în funeţ1e 

de materialul folosit. fiind mai puţin 

înclinate pentru olană şi ţig lă şi mai 

înclinate pentru stuf. papură sau tablă. 

Streşinile sunt mici. Uneori. sub 

învelitoare se aşează un strat de stuf 

sau paie, termoizolator. 

Învelitorile folosite sunt de mai multe 
tipuri: din olană 16125cm sau 20-38cm 

fixată pe astereală din scândură 

acoperită cu pământ, din stuf sau 
papură, din straturi de stuf şi paie 

mărunţite având ca liant pământ cu 
apă; din ţiglă trasă sau. rareori. solzi 

în formă de romb. cu pante puţin 

înclinate: din pământ aplicat pe strat 

de stuf şi impermeabilizat prin lutuiri 

succesive. 
Tavanul se făcea în mod tradiţional 

din împletituri de stuf lutuite şi varuite. 

fie cu grinzi vizibile (cordiţe). fie 

placate cu scânduri (podea. podină) 

vopsite brun. Tavanul din scânduri era 

propriu locuinţelor tricelulare. 

Culorile acoperişurilor vechi sunt 

naturale. nuanţe natur de galben-

i'nvelitori din paie. ţiglă trasă. olană. 
ţiglă solzi. stuf cu olane 

carămiziu. creând o anumită unitate ş1 

încadrare în pe1sa1ul agrar di11 iur 

Pentru învelitorile din materiale noi. 

culorile nu sunt definite. adesea sunt 
saturate şi discrepante în ansamblul 

aşezarii. 

În general acoperişul tradiţional 

nefiind folosit ca spaţiu locuibil. nu 

beneficiaza de lucarne de dimensiuni 

man sau alte goluri funcţionale. cu 

excepţia celor pentru trecerea coşului 
de fum on pentru ventilaţie. 

Construc\iile noi au în planul 

acoperişului timpane. lucarne cu 
forme diverse. nespecifice. 

neproporţionate, adesea prost 

orientate cardinal. cu numeroase vicii 

constructive în zonele de tangenţă cu 

panta acoperişului. 

-/ 

Lucarne. mici. cu rol mai mult de 

ventilaţie decât de 1fum111at 

Un acoperiş cu culoare prea intensa face notă discordanta cu restul caselor. 

modificând armonia peisajulut. 

2.4 Gabaritele/ propor
tiile conforme specifi-, 

eului local 

Din punct de vedere volumetric. 
casa tradi~onală se încadrează în tipul 

cu un singur nucleu compozi\ional, în 
care armonia şi echilibrul sunt date de 

proporţiile dintre înăl~mile peretelui şi 

acoperişului şi de întrepătrunderea 

dintre spaţiile închise ale locuirii şi 

spaţiile semideschise care fac 

legătura cu lumea înconjurătoare. 

Casa dobrogeană are înălţimea 

pereţilor mai mare decât înălţimea 

acoperişului. Această proporţie este 

valabilă şi 

gospodăresti. 

pentru 
Soclul are 

anexele 
înăltime 

mica. de una până la trei trepte. pe 

terenurile plane. dar poate să aibă şi 

înalţime mai mare acolo unde terenu 
este înclinat. 

2.5 Travei de faţadă 

conform specificului 
local, fă ră a iesi din 

' 
scara clădirilor înveci-
nate, ca percepţie 

umană 

Elementele regulatoare care creează 
liniile principale ale faţadelor sunt 

determinate de linia de coamă. linia de 

streaşină. prispa. soclul (demisolul). 
Se remarcă. în foarte multe cazuri. 

marcarea accesului cu un balcon 

(cerdac. foişor) care poate fi un volum 

adăugat celui principal. cu acoperiş în 

două sau trei ape. sau înglobat în 

aceasta. Acesta este de influenţă 

urbana şi poate consta într-o arcadă 

principală de acces. flancata de două 
ma, 1111ci. cu parapet şi scara laterală. 
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Stâlpii prispei sunt de regulă acesteia. Se poate constata o dispunere 

simetrică a ferestrelor faţă de acces 
precum şi o amplasare centrata pe 
axul faţadelor cu timpan sau pe pereţi 

ech1distanţ1 ş1 realizaţi din lemn Tămplăria este cu alcătuire dublă. 
,.... 

-

Unele locuinţe. de asemenea mai 
noi. au parapetul. ori chiar şi stâlpii 
prispei. iniţial de lemn. înlocuite cu 
zidărie. Culoarea lemnului este 

naturală sau de vopsea verde. brun şi. 
mai rar. albastru. 

Zidăria de piatră era lutuită. sau 

acoperită cu tencuieli pe bază de var. 
iar faţada văruită. Pereţii exteriori 

apar văruiţi in alb sau albastru deschis 

şi au în partea inferioară un brâu 
albastru. 

Soclul. denumit şi „brâu" sau 

.,brâne", este simplu. de piatră. iar la 

construcţiile mai vechi sau la anexe 

poate lipsi. Piatra rămâne aparentă, 

poate fi văruită. sau poate fi tencuită 

cu .pământ gri". 

Detalii decorative sunt rar întâlnite: 

ancadramente la ferestre. capiteluri. 

pazii de lemn. Timpanele 

acoperişuri lor realizate din scânduri 

de lemn sunt sculptate decorativ mai 

abundent la casele lipoveneşti. 

2.6 Raportul plin/gol, 

forma, dimensiunea ş i 

proporţia golurilor şi a 

ferestrelor conform 
specificului local 

Compoziţia faţadei mizează pe 

dispunerea simetrică în ax a 

,- ferestrelor. bipartite sau triparti te. câte 

una sau două pentru fiecare încăpere. 

Asociate uşii de acces. apar uneori 

ferestre mai înguste ş 1 înalte. Când 

prezintă galerie cu scânduri traforate 

sau geluite pe unul din pereţii laterali. 

apare şi o fereastră bipartită 

suplimentara. la încăperea din dreptul 

bipartita sau tripartită (mai recent). 
vopsita în aceeaşi culoare ca stâlpii. 
Golurile pot prezenta ancadramente. 
realizate din tencuială sau din lemn. 

În mod tradiţional s-a folosit exclusiv 

lemnul (esenţele locale. respectiv 

Casă cu înălţime mică. tricelulară. cu prispă pe treimea mediană. cu stâlpi şi 
parapet înlocuite cu zidărie. cu arcade şi ancadramente - Pantelimon. ;ud 
Constanţa 

rt ·· 

Casă cu etaj. prispe. stâlpi de lemn şi anexă laterală Floriile. com. Aliman. 
jud Constanţa 

salcâm . plop. salcie) pentru 
construcţiile cu destinaţie de locuinţă 

dar si pentru cele utilitare în cazul 

construclllor din piatra. se prevedeau 
pervazuri din acelasi material. de 

grosimi considerabile (> de 1 O cm). 

Casă cu demisol. prispa. foişor cu fronton de lemn. stâlpi şi parapet înlocuite 
cu 7idăne - Vlah,. Comun;i Aliman. Jud Constanţa 

Usa asociată cu două ferestre înguste şi fereastra tripartită in axul încaperii 
Floriile. Comuna Aliman. jud Constanţa 



3. AMPLASAREA 

CONSTRUCTIILOR 

ferme zootehntce. industrie agro

alimentara. etc. 

• intervenţii asupra construcţiilor 

existente pentru acestea 

' 
3.1 Prevederi generale 

Amplasarea construcţiilor trebuie să 

respecte coerenţa de ansamblu în 

care se 

conform 

funcţie 

integrează şi se va face 

specificului localităţii. în 

de accesibilitate. panta 
terenului. orientare. însorire, curenţi 

de aer, prezenta unei ape. alinieri, 

fronturi. retrageri de la stradă/uliţă. 

număr de clădiri amplasate pe lot şi 

distantele dintre acestea (ierarhizare). 
Nu se recomanda derogari de la 

regulamentele locale de urbanism 
prin documentaţii de urbanism 
PUO/PUZ. În situaţia în care se vor 

întocmi astfel de documentaţii. 

acestea vor cuprinde OBLIGATORIU 

studiile de amplasament şi de 

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 evidenţieze aşezarea 

tradiţională a construcţiilor pe loturi în 

zonă. 

Se vor identifica ZONE DE RISC (de 

exemplu. harta de inundabilitate. 

alunecările de teren etc.) 

Se iau în considerare următoarele 

tipuri de construcţii: 

• construcţii noi cu gabarit mic -

suprafaţa acestora este mai mică de 
120 mp - adecvate pentru funcţiuni 

precum: locuinţe individuale. cabinete 
medicale. puncte farmaceutice. 

ateliere meşteşugăreşti on de 

producţie de m1c1 dimensiuni. centre 

comunitare cu rol social. sau funcţiuni 

complexe care se pot implanta în 
ţesutul rural şi care se pot diviza în 

sistem pavilionar. precum· servicii. 

biroun . administraţie. IT. etc.: 

• construcţii noi cu gabarit 

mediu - suprafaţa acestora este 

cuprinsă 120 si 250 mp - adecvate 

pentru funcţiuni de tipul: 

individuale, 

grădiniţe. 

educaţional 

after-school). 

locuinţe 

(creşe. 

ateliere 

mecanice. hale de producţie. ateliere 

meşteşugăreşti şi de producţie de 

dimensiuni medii. agropensiuni: 

• construcţii noi cu gabarit mare, 
monobloc - suprafaţa acestora 

depăşeşte 250 mp - adecvate pentru 

funcţiuni de tipul: educaţional (şcoli, 

săl i de sport). producţie nonagricolă, 

activităţi meşteşugăreşti. depozitare. 

E] 

(reconversie şi,sau extindere). 

conversia funcţionala şi volumetrica se 

va realiza cu pastrarea specificului 

local şi integrarea construcţiei şi a 

extinderilor în ansamblul orga111zări1 

gospodănet. 

Pentru toate functiunilele aflate în 

studiu. se recomandă refolosirea şi 

reconversia fondului construit 
existent valoros, a caselor, 

grajdurilor, celorlalte anexe 

gospodăreşti sau altor construcţii 

săteşti (mori. abatoare. ateliere, 

silozuri. etc.), abandonate sau nu, 

care păstrează de cele mai multe ori 

caracteristici sintetice ale arhitecturii 

tradiţionale. 

Deasemenea. se 

folosirea tehnicilor. a 

tradiţionale originale şi 

recomandă 

materialelor 

a meşterilor 

care încă mai există în zonă. 

AŞA DA: Fermă ma, veche. de dimensiuni mari. amplasata în trup izolat. 

refacuta în aceeaşi volumetrie. cu aceleaşi materiale ş, culori conform 

specificului local 

3.2 Amplasarea în 
cadrul aşezării 

Exista două solu1i1 de amplasare a 
construcţiilor noi· 

a) în afara vetrei satului - pentru 

EJ 

fu11cţ1u111 precum· centre de producţie 

şi de i:,rocesare de dimensiu111 mari. 

mori de apa. gra1dun. săli de sµort 

man. etc .. 
b) în vatra satului: toate celelalte 

funcţiuni . conform regulamentului de 

urbanism. 

AŞA NU: ln Podişul Dobrogei de Nord. pâlc de case noi. amplasate în afara 

satului. 

AŞA NU: Este interzisa amplasarea în vatra satulw. lânga fondul construit 

tradiţional a construcţiilor cu gabarit mare monobloc. avand volumetne. 

materiale ş, culon ce nu anunresc de spedficul local. 
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A. Construcţiile noi cu gabarit mic 
şi construcţiile noi cu gabarit 
mediu care se încc1drcaza în ţesutul 

local vor fi amplasate în vatra satului 
sau la marginea acestuia. ţinând cont 

de poziţia clădirilor din vecinătate. 

pentru a asigura însorirea. igiena ş1 

coerenţa arealului din care vor face 
parte. 

B. Construcţi i noi cu gabarit mare 
monobloc. care depăşesc scara 

locului. vor fi obligatoriu amplasate în 

afara satului. la marginea localităţii, 

într-o zonă rezervată pnn PUG sau 

neocupată de ţesutul specific local. 

fără să agreseze peisajul şi 

perspectivele importante către sat. 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. 

3.3 
teren 

Amplasarea pe 

Modul de amplasare a construcţilor 

pe lot va avea la bază reglementările 

PUG. codul civil. normativele ş1 

legislatia în vigoare la data întocmirii 

proiectului privitoare la distanţa 

minimă dintre constructii. însorire. 

siguranţă şi stabilitate. siguranţă la 
incendiu şi celelalte cerinţe de calitate. 

În cazul zonelor construite unitar. 

propunerile se vor alinia cu existentul. 
A. Construcţii noi c u gabarit m ic 

şi construcţii noi cu gabarit mediu 

Amplasarea construcţiilor pe lot se 

va face cu păstrarea organizării şi 

ierarhizării specifice pe parcelă a 

construcţiilor. asigurându-se coerenţa 

ansamblului şi integrarea volumelor în 

imaginea generală percepută la 

nivelul străzii. Pentru menţinerea sau 

refacerea identităţii spaţiului tipic rural. 

este importantă preluarea şi 

evidenţierea relaţiei şi a dialogului 

AŞA DA: Iii Podişul Dobrogei Centrale. în localitatea Mihail Kogălniceanu. jud. 

Constanţa. case ce menţin alinierea faţă de stradă. specifică cartierului. 

dintre zonele unei gospodării. 

accesurile. traseele. articulaţiile . 

gabaritele. orientarea construcţiilor 

unc ie faţă de celelalte şi faţa de drum. 
ca şi limbajul arhitectural echilibrat. 
volumetria discretă. Pentru 
intervenţiile pe construcţii existente 

8 

(reconversie şi/sau extindere). 
modificarea funcţională ş1 volumetrică 

se va realiza cu păstrarea specificului 
local şi integrarea construcţiei ş1 a 
extinderilor în ansamblul organizării 

gospodăriei. 

Intervenţi ile pe construcţiile existente 

AŞA NU: Tn Podişul Dobrogei Centrale. pe un teren pe care este menţinută şi 

AŞA NU: ln Lunca Dunării. front stradal nerespectat. volumetrie. plammetne 

neconforma. materiale nepotrivite. culori neinsprrate. instalaţii poziţionate la 
vedere din spaţiul public„ 

şi construcţiile noi nu trebuie să se 

ev1denţ1ezc ca elemente dominante 
vizibile din drum sau din diverse 

puncte de perspectivă şi belvedere 
cunoscute la 111vel local. Se va justifica 

amplasarea pe teren cu un plan de 

încadrare 1n zona (Anexa 1 ). care să 

evidenţieze aşezarea tradil1onală a 

construcţiilor pe loturi în zonă. 

B. Construcţi i noi cu gabarit mare 
de tip monovolum 
Construcţii le noi nu trebuie sa se 

evidenţieze ca elemente dominante 

vizibile din drum sau din diverse 

puncte de perspectivă ş1 belvedere 

cunoscute la nivel local. cu excepţia 
clădirilor cu caracter reprezentativ 

pentru localitate. Se va justifica am

plasarea pe teren cu un plan de înca

drare în zonă (Anexa 1 ). care să evi
denţieze încadrarea în ţesutul rural a 

construcţiilor propuse şi armonizarea 

cu scara şi modul de distribuţie pe lot. 

3.4 Recomandări 

Regulile de amplasare a 
funcţiunilor vor avea la baza 
reglementările PATJ/PUG. Nu sunt 
recomandate derogări de la RLU 
prin documentatii de urbanism 
PUDIPUZ. 

Amplasarea trebuie sa aibă la bază 

prevederile ş1 reglementările 

prevăzute în regulamentul de 
urba111sm specific fiecăre i zone în care 

se realizează construcţia şi 

Regulamentul General de Urbanism. 

cu modificările ş1 completările 

ulterioare 

la autorizarea lucrărilor se va ţ ine 

seama de politicile consiliilor locale 

privind ocuparea raţionala a terenurilor 

în vederea realizării unor obiective 

precum: 



• completarea zonelor centrale, 

potrivit condi\iilor 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. 

Construcţiile se vor amplasa 

corespunzator funcţiunilor pe care le 

adăpostesc: funcţiunile cu scară mare. 

funcţiunile posibil generatoare de 

poluare (ferme animale. procesare de 

biomasă. depozite etc). necompatibile 

în mod direct cu funcţia de locuire - la 

periferia satului. în zonele de 

dezvoltare a acestuia. în zone cu gr'ad 

mare de rasfirare. după caz. 

Amplasarea construcţiilor care. prin 

natura şi destinaţia lor. pot genera 

3.5. POT, CUT, regim 
de înăltime 

' 
Pentru terenurile rezultate în urma 

dezmembrării , POT ş1 CUT se vor 

calcula raportat la suprala!a terenului 

ini!ial. din planul parcelar istoric. 
A. Construcţii cu gabarit mic, 

construcţii noi cu gabarit mediu şi 

construcţii noi cu gabarit mare 
dispuse în sistem pavilionar 

în funcţie de densitatea clădirilor în 

cadrul satului: 
• P.O.T. maxim = 30%, pentru 

parcelele sub 500mp şi scade cu căte 

3% pentru fiecare 100 mp în plus: 

• Înălţime maxima la streaşină de 
3m de la cota pardoselii parterului la 

construcţiile Parter şi D+P. respectiv 

6m de la cota parterului la S+P+E. 

• Înălţime max,n ,ă la coamă de 6 111 

de la cota pardoseli, parterului la 

construcţiile Parter şi O+P. respectiv 

9m de la cota parterului la S+PTE. 

; 
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15% la terenurile peste 1 OOO mp: Exemplu de poziţionare a 

• CUT maxun = 0.6 (nu in tră în gospodăriilor faţă de şosea_ 

riscuri tehnologice (determinate de calcul pivniţa şi spaţiul tehnic, ampla-
procesele industriale sau agricole care sate la subsol sau la demisol. demiso-
prezintă pericol de incendii. explozii. 

radiaţii. surpări de teren sau de 

poluare a aerului. a apei sau solului) 

se face numai pe baza unu, studiu de 

impact elaborat şi aprobat conform 

prevederilor legale. 

Se va evita comasarea sau divizarea 

parcelelor. ţinându-se cont de 
caracteristicile parcelarului istoric 

păstrat. Modificarea (comasarea sau 

divizarea) acestuia este permisă dacă 

nu se schimbă/alterează imaginea 

spaţiului public. Amplasarea 

interven\iilor în vatra satului şi/sau în 
zonele periferice se va justifica prin 

studiul de amplasament (Anexa 1) 

Autorizarea executării construcţiilor 

şi a amenajărilor pe terenurile agricole 

din extravilan este permisă pentru 

funcţiunile ş1 în condiţiile stabilite de 
lege. Se va urmari gruparea 

suµrafetelor de teren afectate 

construcţiilor. spre a evita 

preJudicierea activităţilor agricole şi de 

creştere a animalelor 

lui având maxim 1.8 m suprateran); 

• regimul maxim de înălţime va fi 

diferit. în funcţie de specificul local şi 

tipul de înclinare a terenului: Parter în 

localităţile sau zonele din localităţi 

situate pe teren orizontal. D+P sau 
S+P+E în zonele cu teren în pantă; Relieful Munţilor Dobrogei. satele 

sunt situate în văi! 

Sar dominat vizual (ş1 spiritual) doar de verticala b1sencii 

B. Construcţii cu gabarit mare 
monobloc 

• POT maxim = 35 %, 

• CUT n1ax11n 0,7 (nu 111tră în 
calcul pivniţa ş, spaţiul tehnic. ampla 

sate la subsol sau la demisol. demise 

lui având maxim 1 .8 rn suprateran): 

• Regimul maxim de înălţime 

Parter. cu excep\ia părţi i 

admin,strauve unde se acceptă P+ 1 

Eta1ul nu va avea suprafaţa 111a1 mare 

de 120 mp: 
• !nălţime max11nă la streaşină 5 

m tată de cota terenului: 

• !nălţime maxima la coamă 9 rn . 

faţă de cota terenului 

Paisaj /dobrogean iniştit. orizontal. dominat în utimul timp de instalaţiile 

eoliene. 

Imaginea armonioasa a unui sat. defimtorie pentru peisajul rural dobrogean 
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3.6 Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor noi în afara vetrei satului -
- probleme de încadrare în peisaj 

r-

- - - - - - - - - - - - - - - -
AŞA NU: Se interzice amplasarea unor dădiri noi cu gabarit mare în vizorul 

primei imagini asupra satului. indiferent dacă se merge pe un drum de ţară. 
pnntre dea/un. pe Dunăre. sau pe o şosea de mare trafic. 

AŞA NU: Construc/ii noi în trup izolat cu ferme. folosind culori neadecvate 

pentru acoperiş şi nemascate de vegetaţie altereaza in mod brutal monotonia 
cromatică specifică peisajului dobrogean. 

AŞA DA: Amplasarea unei săli de sport modeme la marginea satului este AŞA DA: Construcţii noi în trup i?olat cu fermă ş1 bază pentru utila;e agncole 
recomandată. dar peisajul rural modificat astfel trebuie corectat prin mascarea sunt mascate de perde;i de vegetaţie şi ou agrese,va vl/ual peisaJul agrar 
volumulw cu vegetaţie ori prin amplasarea pe teren la n,vel inferior. sau se poate 

alege din start un loc nevizibil din drumurile principalo 
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AŞA DA: Construcţii în trup izolat cu ferme. chiar daca nu sunt mascate de 

perdea de vegetaţie. totuşi nu agreseaza vizual pe1sa1ul agrar. datonta 
matenalelor şi culorilor 

EJ 
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AŞA NU: Se va evita amplasarea construcţiilor de dimensiuni man la intrarea 

în sat. mai ales în conul de vizibilitate al unw monument sau ansamblu 
important de cladirt in general. gabantul cladirilor scade spre marginea satului. 

iar clădirile noi trebuie sa ţină cont de acest lucru. 

AŞA NU: Alăturarea nefericită a doua construcţii de acest fel nu este AŞA NU: Amplasarea unei cladiri de dimensiuni man ş, construită din 
convenabila rnc, func/1onal. mei vi?ual. aducând mar, deservicii de confort viLual materiale şi cu tehnologii modeme la intrarea in sal pe drum principal. obturând 
ş, econormc ,magtnea acestuia. are efect negattv asupra peisaJului rural 
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3.7 Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor noi 
în vatra satului - probleme de încadrare pe lot 

AŞA DA: Volumul ş, alimerea În care se vor Încadra clădirile noi trebuie să AŞA NU: Chiar dacă volumul şi alinierea respectă tipicul vecinataţilor. 

respecte specificul loc,:il: in cazul acesta. cel dat de vecmătăţi schimbarea orientarii pnn rasuc,rea volumulw cu 90 ° este intemsa. 

AŞA NU: Este ,nrcmsa amplasarea case, ln alinmment diferit de cel al 

clndirilor vecmc. Este mtcrz,sa ,nvcrsarca poz1t1ei şi oricntarii casc, pe teren. faţa 

de !,mitele laterale ale acestwa 

AŞA NU: Este mtcmsi1 reali?nrea unor co11struc/i1 c:ue nu Im cont de 

t1b111amentul general la streaş111i1 şi la cor1111a al vecmataţilor. de gabaritele. 

prop0rţ1ile ş, de aspectul specifice locu/111 



E] 
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AŞA DA: Dacâ terenul şi funcţiunea propusa o permit. necesarul de spaţiu 

mai mult se poate asigura prtn ma, multe volume. dispuse pe teren după 

modelul gospodărtei tradiţionale. respectând ierarhizarea acestora. 
-™....;}§t/.,. .. _.5:'. ·._·· 

I 

E] 

AŞA DA: li11reruperea unei prelungiri liniare a modelului volumetric tradiţional 

cu diverse elemente de limbaj arhitectural are un impact vizual superior. în cazul 

necesitaţii de spaţiu mai amplu. 

!INU I 

AŞA NU: Este total nerecomandata situarea pe acelaşi teren a două sau mai AŞA NU: Supradimensionarea cladirilor este interzisă. chiar daca respecta 
multor construcţii (chiar daca una este vecile. renovată) la care se folosesc regimul de înalţ,me ş, retragerile de la lunitele de proprietate. {n cazul necesitaţii 

ma1eriale de închidere. fimsaje ş1 culori nearmoni?ate Deasemenea. dispoziţia 
lor una iată de cea/alta este în comradicţie cu gospodarw tradiţionala ş1 cu un 

mod de viaţa confortabil. 

realizarii unei construcţii de suprafata mare. se recomandă segmentarea 
gabaritului în volume ierarhizate adecvat. 
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AŞA NU: Este interzisă realizarea unor construcţii care nu ţin cont de 
volumetria vecinătăţilor. 

AŞA NU: Este interzisă realizarea unor construcţii,;, axul lotulu1 sau apropiat 

de acesta. chiar daca construcţin nouii respecta alinierea faţă de strada a 
constructiilor vec111e. 

Recomandări care ţin de 
calitatea uti l izării spaţiilor 

Cultură şi educaţie: in cazul 

construcţiilor de învăţământ. se 

recomandă împărţirea amplasa 
mentului în mai multe zone 

funcţionale: zona ocupată de 

construcţie. zona curţii de recrealie. 

zona terenurilor şi a instalaţiilor 

sportive şi zona verde Pentru 

învăţământul preşcolar (grădiniţe). se 
va asigura o suprafaţă minimă de 

teren de 22 mp/copil. iar pentru şcoli 

primare. gimnaziale. licee. şcol i 

postliceale şi şcoli profesionale. o 
suprafaţă minimă de 20 mpielev. 

Modul de ocupare a terenului: 

- 25 % teren ocupat de construcţii: 

- 75% teren amenajat (curte pentru 

recreaţii şi amenajări sportive. zonă 

verde. grădină de flori) din terenul 
total. 

sanătate : Pentru construcţiile de 

creşe şi creşe speciale. ampla 

samcntul trebuie să asigure o 

suprafaţă de minimum 25 mpicopil 

pentru creşe şi de 40mplcopil pentru 

creşe speciale. grupate în mai multe 
zone: zona ocupată de construcţii . 

zona ocupată de spaţii de 1oacă (nisip. 

bazin. plajă. gazon)· zo11a admi111-

strativă şi zona verde de µarc ş, alei. 

Modul de ocupare a terenului' 

20 % teren ocupat de construcţii 

80 o;.., teren amenaiat (curte pentru 

recreere. loc de Joaca. zo11ă verde. 

grădină de flori) din terenul total 

Pentru a asigura un grad de însorire 
optim şi o eficienţa e11erget ică sporită 

saloanele. rezervele. cab111etele 

111edicale se vor orienta spre sud. sud 

est şi sud-vest Laboratoarele. 

serviciile teh111ce medicale. spatiile 

care necesită o lumină constantă pe 

tot parcursul z1le1 se vor orienta spre 

nord. Dorrrntoarele şi spaţiile de Joaca 
din creşe, creşe speciale şi centre 
pentru copii vor fi orientate spre sud. 

sud-est. sud-vest. 

Construcţi ile comerciale şi de 
servicii · se recomandă orientarea 

spaţiilor funcţionale pe lot astfel încât 
să se asigure însorirea spaţii lor pentru 

public ş1 a b1rounlor. conform normelor 

specifice Depozitele. atelierele de 

lucru. spaţiile care necesită o lumi11ă 
constantă pe tot parcursul z ilei se vor 

orienta spre nord. 

Construcţiile de învăţământ: 

pentru a asigura un grad de însorire 

optim ş , o eficientă energetică sporită. 

orientarea sălilor de clasă va li 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 direcţia 

nord-sud. cu o abatere de max11num 

15 grade spre est sau spre vest 

Recomandări generale 

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 Acoperişul va 

avea în general forma dreptunghiulară 

în plan cu excepţia cazurilor în care 
există fo1sor sau „balcon". ori în cazul 
în care forma construcţ ie, va r în .r 
Daca accesele principale se vor face 

prin spaţiul de trecere tradiţional 

(prispă . verandă. marchiză. porltc). 

acesta va respecta caracteristicile 
loculu, 

Gabaritele proporţiile vor fi 

argumentate prin studiul specificului 

localităţii (studiu pe teren la fa;a 

locului): aspectul genera. al 

construcţiilor va fi cel de orizontalitate. 

Travcile de fatadă vor li conform 

specificului local fără a 1eş 1 din scara 

clădirilor învecinate. ca percepţie 

umană. Dacă specificul local nu 
permite altfe,. monotonia faţadelor ma, 

lung, decât cele tradiţionale (de 

exemplu ale construcţiilor mari' se va 

rupe prin retrageri. rezalitur;. sch1mbăn 
de material de finisai. etc. 



4. INTERVENTIILE PE CLADIRILE 
' 

EXISTENTE 
La construcţiile existente se 

recomandă conversia funcţională ş1 

eventual volumetrică. cu păstrarea 

specif1culu1 local (dacă este cazul). 

sau integrarea volumetrica ş 1 vizuală a 

acestora în specificul local. Se 
recomandă pastrarea volumelor 

existente ca scară (în plan şi elevaţie) 

acolo unde funcţiunea propusa şi 

dezvoltarea acesteia o permit. 
Intervenţiile pe construcţiile existente 

ş1 constructiile 1101 nu trebuie să se 

evidenţieze ca elemente dominante 

vizibile din drum sau din diverse 

puncte de perspectivă ş1 belvedere 

cunoscute la nivel local. Se va Justifica 

amplasarea pe teren cu un plan de 

încadrare în zonă (anexa 1 ), care sa 

contureze aşezarea tradiţională a 

construcţiilor pe parcele în zonă. 

Reamenajările (reconversiile) se 

pot realiza. transformând construcţiile 

anexe lipite de locu inţa sau beciurile 

în spatii de locuit şi/sau introducând 

compartimentări suplimentare. 

Clădirea cu totul poate primi ş1 altă 

dest1naţ1e. după necesitaţi şi 

respectând regulamentul de urbanism. 

Deasemenea. reconversia anexelor 

separate de locuinţă poate aduce o 

luncţiune nouă complementară celor 
existente deja pe teren. 

Construcţiile care deJa sunt pe două 
niveluri. preponderent situate în Lunca 

Dunării, pot asigura spaţiul necesar 
unei locuinţe rna1 încăpătoare sau 

chiar ş1 altor funcţiuni . doar prin câteva 

intervenţii de recompartimentare 

Pantele şi înălţimi le m1c1 ale 

acoperişuri l or. fac un posibilă 

rnansardarea locuinţelor existente. 

Chiar dacă podurile nu pot fi 
mansardate. cladirile scunde şi cu 

ferestre mic i pot căpăta mai multă 

lumină şi mai mult spaţ iu interior pnn 

desfiinţarea plafonului şi crearea de 

ferestre în planul acoperişulu i 

Modalităţile de extinder e se pot 

realiza: 

• în continuarea volumului, la 

înălţime asemănătoare cu acoperişul 

ş1 cu aceeaşi lorma de acoperiş, 

respectând ierarhia volumelor: 

• ca volum nou, similar ca formă şi 

proporţie. legat de volumul existent 

prin diverse spaţii de articulare: 

• prin reconversia ş1 extinderea 

anexelor: magazii. graJduri 

În cazul construcţ iilor existente, 

extinderile lipite de acestea nu le vor 

domina ş1 vor păstra caracteristicile 

specifice locului. Se va urmări 

corelarea acestora cu existentul. 

pastrarea proporţiilor. neexcluzând o 
abordare de secolul al XXl-lea. 

folosind materiale ecodurabile. 

Recomandări 

fn cazul intervenţ1e1 pe clădire 

existentă. se va înlocui învelitoarea din 

tablă. azbocunent. membrana bitu 
minoasă sau alte materiale sintetice 

cu cele recomandate pe tipul respectiv 

de clădire. Se va evita combinarea la 

acelaşi acoper iş a mai multor tipuri, 
culori sau forme de învelitori. Nu se 
recomandă soluţiile care provoaca 

acumularea vaporilor şi crează un 

clunat interior nefavorabil. 

Locuinţă tradiţionala din nordul Dobrogei. renovata. fara modificari de 

şarpantă. înălţime sau goluri. cu pastrarea aspectului tradiţional. linprejmuirea. 
păstrând parapetul originar din piatra. a fost totuşi completata. nespecific. cu 

panouri metalice. vopsite în culoare 11epotriv1ta. 

La intervenţia pe construcţie 

existentă, daca expertiza tehrncă 

releva necesitatea consolidării. 

arhitectul va solicita solutii care sa 

implice folosirea de materiale şi tehnic 

tradi!ionale (repara!ii locale la zidarie. 

inserarea unor elemente structurale 

noi din lemn sau piatră. îngroşări de 

pereţi. etc.). Dacă sunt totuşi 

necesare. se vor adopta soluţii de 

cămăşuire nu pe toată suprafata 

peretelui de caram1dă. sau cu 
folosirea în beton a unor aditivi care 

sa măreasca permeabilitatea la vapori 

a acestuia. Tratarea sau finisarea 

lemnului cu materiale impermeabile la 

vapori, care a1uta la apanţ1a 

ciupercilor şi atacului biologic asupra 
lemnului (lacuri. vopsitorii în ulei etc). 
este de evitat. 
Dacă sunt necesare consolidar, ale 

fundaţiei de piatra. se vor propune 

soluţii (reparaţii, ingroşari) care să 

fo losească acelaş i material de 
construcţie natural. 

Tâmplăria de lemn deteriorată se va 

recondi!iona sau înlocui , fără 

modificarea împărţirii specifice şi a 

profilaturii. iar cea de PVC sau 

metalică se va înlocui cu lemn. cu 

indice ridicat de izolare termică. 

Pe soclul existent. realizat din piatră. 

nu se recomandă aplicarea de mortar 

de ciment. Pentru a pastra zidăria 

aparentă, se pot curăţa în adâncime 

rosturile şi umple cu mortare de var 

penl(u a preîntâmpina spălarea 

liantului zidului {de ob1ce1 pamânt 

galben). sau se va tencui cu mortar de 

var. după caz. 
Decoraţiunile din lemn de la fronton . 

stâlpi. streaşina. pazie. capete de 
gru12i etc.. dacă au existat, se vor 

reface îmocmai 
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Amplasarea baii ş, a vestibulului În locul sălii (Încăperea centrala 

într-un partiu tradiţio1ml tricameral) este o alegere raţionala ş, 

preferată de ma;oritatea investitorilor. ;işa cum şi crearea u11U1 gol 

de uşa spre bucătime sporeşte confortul locuirii in mediul rur;i/ fn 

functie de diferenţa de rnvel. pot aparea cilteva trepte şi la mtenor 

Extindere;i locuinţei spre spate. conform tradiţiei de a atasa 

anexele gospodareşti în acea parte. permite introducerea in 

spaţiul nou creat a băii si bucătane, fn funcţie de diferenţa de 

mvel pot ;ipărea câteva trepte şi la interior 

Se poate crea o locump mai încapatoare prin extinderea sa şi 

spre spate şi spre lateral. precum anexele gospodâreşti 

perrmţând introducerea în spaţiul nou creat a înca unUI dormitor a 

bai/or si bucătănei În funcţie de diferenta de nivel. pot aparea 
câteva trepte şi la interior. 



Intervenţia prin extindere a casei 

existente cu corp nou trebuie sa 

respecte ierarhia volumelor. astfel 

încât funcţiunea pnncipală sa capete 
volumul dominant. care trebuie sa 

ramână al primei clădiri. iar funcţiunile 

auxiliare să fie gazduite de construcţia 

nouă. Daca extinderea ar capăta o 

înălţime superioară clădirii principale. 

pe locul anexelor. s-ar inversa 

imaginea de ansamblu a gospodăriei. 

cu efect nociv pentru specificul local. 

Unde este cazul. daca sunt situate la 

demisol sau la parterul scund, 

pivniţele pot fi transformate foarte uşor 

în spatii de locuit utile: crarne. 

bucătarii. bai. dormitoare. camere de 

zi etc. 

Extinderea pe orizontală poate să 
respecte nu doar ierarhia volumelor. ci 

şi ierarhia materialelor: zidăria tencuită 

indica existenţa unei clădiri principale 

de locuit. pe când un placai cu lemn 
indică o clădire cu o funcţie 

secundara, asemenea arhitecturii 

vernaculare. 

Supraetajarea casei tradiţionale din 

chirpici creează probleme supli
mentare de conformare structurală. de 

aceea nu 

preferându-se 

orizontală. 

este recomandată. 

extinderea pe 

Se 1nterz1ce extinderea pe verticală 

a casei tradiţionale cu valoare istorica. 

Aceasta ar atrage dupa sine nu doar 

modificarea proportiilor. ci şi 

AŞA DA: Intervenţii regulate de întreţinere a zidariei de chirpici. a soclului şi a 

celei de piatra de la gard. prin aplicarea unut strat de pa111ânt galben amestecat 
cu paie mac,nate fin. 

complicarea sistemelor constructive AŞA DA: Prin renovare. s-au pastrat volumetria. s-au folosit construcţiile 

1101 de la 111velul acopensului. anexe pentru îmbunataţirea funcţionala. s-au re/acut elemenrele decort1ve de 
lemn de l:i streaşina. s-au menţinw şarpanta şi învelitoarea 

-----:.~ 

AŞA NU: Extinderea acestei case de ţaran mai înstaril dintr-o localilate din 

cemrul Dobrogei. precum şi /ratarea diferita a parţilor de faţada. probabil dm 
cauza ca are la ora actuala ma, mulţi propr1etan. au adus un deserviciu total 
cladir1i Se ma, remarca. tot 1î1 sens nega/iv. caseta firmei. care. evitând sa f ie 

suprapusa peste profilul decorativ. acoperă parţial arcada golului de la parter. 

~ 

AŞA NU: Imagine distonanta creata de extinderea aceste, case. la renovare. 
cu o construcţie aparent provizone din tâmp/arie de PVC. cu acopenre 
nerelaţionata corect cu acopensul pr111c1pal. 
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ca de exemplu cimenlwrea soc/ulw. 

vopsirea cu culori nepotrivite. folosirea 
fig/ei metalice. extinderea cu pere/i din 

tabla. combinaţin de învelitori 

AŞA NU: Se observă pe acest început de intervenţie cum închiderea prispei 
centrale şi micşorarea ferestre/or existente cu zdărie de BCA au transformat 

total proporţiile faţadei. utilizarea materiale/or artificiale şi a tehnologiilor 
neadaptate în mod necontrolat urmând să îşi produca efectele după mai mult 
timp. 

AŞA NU: Pentru extinderea aceste, construcţii ag(lcole dintro localitate din 

nordul Dobrogei. chiar dacă respectă înălţimile stresmii si coamei şi volumetna. 

folosrrea zidarie1 din BCA a învelitorii din tablă cutata şi a tân1plime1 dm PVC 

dăuneaza atât vizual. cal şi cconom1ci loca/itatii. nefiind folosite resursele 
materiale ş1 umane de la faţa locu/111 

AŞA NU: Reparaţiile. extinderile şi _îmbunătăţirile" aduse ii, timp. folosind 

diverse materiale. nespecifice. au dus la crearea acestui aspect neunitar al 
întregii gospodării (casă. anexe. gard). indepărtând-o de tradiţional si daunând 
imaginii satului. 

AŞA NU: Realizarea unor hale metalice adiacente. chiar dacă sunt aliniate la 

cornişa şi streaşina ş1 au culon neutre. creează iluzia uner construcţii unrce 

fimsata incoerent. acest tip de ali111ament nefiind spectfic localitatilor rurale din 
/Onă. mfluenţând în mod negativ un peisa1 silvic de asemenea valoare îmâ/1111 
destul de rar în Dobrogea 
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AŞA DA: lll cazul loturilor man. pe care există deja allexe detaşate de casa AŞA DA: Se recomanda extinderea case, tradiţionale replicând creşterea organica cu ull corp nou rezultat prin -

tradiţionala. se recomanda conversia acestora in locuillţe sau alte spaţii legate prelungirea apei acopenşulu1 opusă faţadei principale. a lateralet dinspre curte. sau a ambelor. lară alterarea existentului. 

de funcţiunea prmc1pală, daca acest lucru este posibil. respectând aceleaşi Alte variante acceptate pol fi cu modificarea structum acopenşufut prm prelungire. sau pnn crearea unu, volum 

mterdicţii şi recomalldăn precum in cazul casei tradiţ,onale de bază. perpendicular in spate. care nu schimbă proporţiile faţadei de la strada. 1;, cazul şarpantei in doua ape, ataşarea corpulw 
nou in prelungirea celui vechi este simpla. asigurarea inalţimii corespunzătoare pentru spaţiul interior din noul corp 

rezolvându-se pnn coborârea pardoselii acestwa . 
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AŞA NU: Extinderea par/ială pe două latun adiacente cu prelungirea pantelor. 

crearea unor volume constrwce inch,se pe faţada principala. adosarea unui corp 
ce amplifică direcţia scurta a case, care atecteaza proporţiile trad1ţ1onale. 

imaginea şi ritmul percepute dinspre strada. 

...... variantă a extinderii, 
de asemenea 
nepermisă 

~ 

AŞA NU: Extensia comparabil egală 

cu construcţia existenta conduce la un 
masiv în disonanţa cu specificul 

zonal. varianta alaturarii acoperisurilor 

cu păstrarea distinctă a volumelor. 
fiind defectuasă prin crearea unei 

zone nevralgice la llivelul streşinii 

comune. 

- pante accentuate modificate 
ale acoperişu lu i i niţ ial 

AŞA NU: Esce interzisa marirea. in totalitatea lor sau pat1ial. a pantelor 
acoperişu/u, faţă de existent ş, supra1i1âlţarea coame,. creând o volume/ne 
difenta de specificul focal. Pamefe trebuie sa fie egale. 
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AŞA DA: Se recomandă extinderea cu un corp nou ce are o coamă cu o 

lungime comparabilă cu cea a acoperişului corpului principal şi cu pante egale 

cu ale acestuia. doar dacă nu este adiacent faţadei dinspre stradă. 
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sub cota 

terenului amenajat 
AŞA DA: Se recomandă extinderea cu un corp decalat. cu re?olvarea corecta 

a intersecţiilor apelor noi cu cele existente. Retragerea de la faţada pnncipală 

permite extensia maximă a case,. dar cel mult egală cu lungimea acesteia 

...... variantă a extinderii, 
de asemenea 

--creastă eliminată 

--streaşină 

el iminată 

) J ~ 

stradă 

stradă 

AŞA DA: Corpul nou poate continua 
coama st streşinile celw existent cel 

mult o travee. sau poate să le mba 
cobor/J/e unitar. păstrând aceeasi 

i'nclina/ie. i'n situaţia extindeni cu cel 
mult doua tr,wei 

nepermisă , . 

/ "~V 
- pante inegale modificate 

ale acoperişu lui iniţial 

...... variantă a extinderii, 
de asemenea 
nepermisă 

·,. 

/ 

AŞA NU: Extinderea în lungime cu continuarea streşinilor sau ridicarea necontrolata a acopenşului. dar nu şi a coamei 

extinderea cu un corp carP crează o apă cu o panta foarte mică. ce ar face deseori imposibilă folosirea aceluiaşi material 

de Învelitoare. mimrea disproporţionată a foisorului de pe faţada principală. multiplicarea lui. sau completarea În imediata 
lw vecinătate cu un corp care altere,va total faţad:i tradiţională 

AŞA NU: Este mterz1sâ nucşorarea. i'r1 totalitatea lor sau parţial. a pantelor 

acoperişului. creând o volumetrie i'n contradictte cu specificul local si probleme 

de compatibilitate a materialulw învelitorii. Pantele trebuie sa fie egale. 



5. ELEMENTELE DE 

CONSTRUCTIE 
' 

5.1 ACOPERIŞUL 

Analiza şi recomandările privitoare la 

acoperiş evaluează următoarele 

componente ale sale: forma şi 

volumetrie. şarpantă (tipuri de 
structura. materiale utilizate şi 

tratamente). învelitoare (materiale 

utilizate ş1 culori). marcarea posibilelor 

probleme ce pot aparea la 

comportamentul în timp. 

Recomandările se grupează pe trei 

categorii: 

A. Construcţii cu gabarit mic 

( < 120 mp). construqi1 cu gabarit 

C. Intervenţii pe construcţii 

existente (gabarit 1111c mediu sau 

mare. dispuse pavilionar sau 

monovolum) 

5.1.1 Specificul local 

Acoperişul tradi\1onal este în două 

sau patru ape. cu pante 
corespunzătoare materialului învelitorii 

de stuf. olana sau ţiglă. Atunci când 

există foişor. acesta poate să aibă 

două sau trei ape. streaş ina fiind la 

aceeaşi cota de nivel cu cea a casei. 

doar rareori fi ind mai înaltă. Apare. la 

mediu (120 - 250 mp) şi construcţii cu anexe. acoperisul într-o singură apă. 

gabarit mare (peste 250 mp). dispuse fn unele sate apar ocazional şi teş ituri 

în s1sten1 pavilionar. 

B. Construcţii cu gabarit mare 
{peste 250 rnp) de tip monovolurn. 

ta t11npanul acopensurilor în două ape. 

in prezent. î11 multe situaţii. 

înveli toarea a fost în locuită cu tiglă 

Acopenş în patru ape din ţiglă. la Rasova. 1ud. Constanţa 

ceramică cu dimensiuni diferite faţă de 

cea tradiJională. cu ţiglă din beto11 sau 

cu tabla 

Alte materiale tradiţionale folosite 

pentru alcătuirea învehtoni. î11 funcţie 

de specificul aşezarii. 111a1 sunt . 

structuri plumnateriale din lut, paie şi 

stuf. papura. Şarpanta este realizată 

din lemn. cu îmbinări, crestături şi cuie 

d111 ,1emn (la construqiile mai vechi) şi 

din metal mai recent. 

Frontoanele sunt zidite din chirpici 
sau piatră. ori sunt realizate din 

scânduri. 

Streşinile suru m1c1. Uneori. sub 

învelitoare se aseazâ un strat de stuf 

Acopeflş ti1 două ape cu teşttura. la Istria. jud. Constanţa 

;, ,-
• 

Acopeflş multistrat. din stuf ş, olana. la Istria, JLJd. Constanţa 

-
-
..... 

..... 

.... 

-
..... 

-.; 
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,... 

-
.... 

Ornament la streaşină din lemn 

traforat. comuna Târguşor. jud. 
Constanţa 

Soluţie „avangardistă" de iluminare a 

podului în planul acoperişului de ţiglă. 
comuna Ciucurova. jud Tulcea 

Mici lucarne în acoperiş de ţiglă. sat 

Neatârnarea. comuna Beidaud. jud 
Tulcea 

sau paie. termoizolator. 

Culorile acoperişurilor vechi sunt 
naturale. nuanţe natur de galben 

cărămiziu. creând o anumită unitate şi 

încadrare în peisajul câmpenesc din 
jur 

în general. acoperişul tradiţional 
nefiind folosit ca spaţiu locuibil. nu 

Construcţie scundă. de gabarit mare cu şarpantă de lemn în două ape şi 

învelitoare din ţiglă ceramică. cu şopron adosat pe latura lungă. cu acoperiş în 
continuarea celui pnncipal. 

;,:":::;:11!"'"':J",....~~-, 

Şarpantă de lemn pe scaune. fără astereală. cu ţigla aşezata direct pe şipci 

Goluri de ventilaţie în timpan de Structuri de tavane lutuite. din ş1pc1 de lemn una lânga alta. sau din stuf legat 
lemn. sal Flore~ti. comuna Horia. Jud pe şipci mai rare. bătute sub căprior, 
Tulcea 

beneficiază de lucarne sau alte goluri 

functionale. cu excepţia celor pentru 

ventilarea podului. ori pentru trecerea 
coşului de fum. 

Amenajare pentru cuiburi de 
porumbei sub streasmă în satul 

Dulgheru. comuna Saraiu. jud. 
Constanţa 

Acoperiş în patru ape. cu olane. în 

comuna N. Bălcescu. 1ud. Constanţa 

Acopenş înălţat pe zona foişorului. 
in comuna Târguşor. /Ud Cons/an/a 

Acoperiş în două ape cu ornament 

la streaşină din lemn traforat. 

comuna Târguşor. /Ud Constanţa 

Rupere de pantă şi înălţare a 

streşmii ti1 dreptul prispei centrale. pe 

o treime din faţadă. dupa modelul 
lucarnelor (soluţie relattv rară). in 

comuna Pantelimon. jud. Constanţa 

Descreştere graduală a înalţimii la 
construcţiile anexe. in comuna 
Pantelimon. jud. Constanţa 

Acoperişuri cu o smgură panta la 
constructiile anexe. ti, satul Iulia. 

comww Izvoarele. jud Tulcea 



5.1.2. Recomandări 

Toate materialele care alcătuiesc 

acoperişul au nevoie de întretinere în 

exploatare (în mai mică sau mai mare 

măsură). Realizarea de alcătuiri 

constructive corecte. cu materiale 

naturale. compatibile, de calitate. 

precum şi urmărirea în executie îi pot 
asigura o durată mai mare de viaţă. 
împreună cu o întreţinere conştientă, 

periodică. din partea utilizatorilor 

Structura şarpantei 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/proporţiile vor fi 

argumentate prin studiul specificului AŞA NU: Acoperiş simplu ca formă. respectă panta caractenstica zonei. rotuşi 

localităţii (studiu pe teren. la fata cu inclinaţii diferite la cele două frontoane şi cu învelitoare nepotdvita. 
locului): aspectul general al 

construcţiilor va fi cel de orizontalitate. 

Decoraţiile. dacă este cazul. se vor 

prelua nealterate. dar într-o formă 

simplificată, păstrând specificul local. 

Nu se vor folosi forme şi detalii 

provenite din alte zone etnografice. 

geografice sau climatice. 

A. Construcţii noi cu gaba
rit mic (< 120 mp), construc
ţii noi cu gabarit mediu (120 
- 250 mp) şi construcţii noi 
cu gabarit mare (peste 250 
mp) dispuse În sistem 
pavi/ionar 

Forma şi volumetria 
Volumele acceptate vor fi simple. 

planurile predominant rectangulare. 

Se pot accepta abateri de la formă în 

plan. dar care sa nu altereze aspectul 

~ EJ 

AŞA NU: Nu se recomanda adoptarea unor pante de acopenşnespecifice şi a 

formelor complicate (cu diverse t1pun de lucarne). importate din alte regiuni 

geografice 

EJ 

AŞA NU: Intervenţie brutală. total nepotdvita ca aliniament la cornişa. regim 

de înălţime. volumetria acoperişului. şi totuşi des 111tâlnită în satele din zona 

marilor oraşe. sau cu potenţial tunstic. 

~DAI 
.~ 

AŞA DA: Refacere corectă a acoperişului lară modificarea volumetrie, 

acestwa şi a culodi pale caramizii specifice ţiglei ceramice tradiţionale. 

-' 

.... 

.... 

..,; 

-, 

-

I .... 



'- general specific local. Acoperişul va Forma. panta. timpanele (dacă este depozitare. sau se poate integra în cm la cornişa şi maximum 30 cm la biturn111oase în alcatu1rea învelitorii. 

,.... 

,--

,... 

.... 

avea în general forma dreptunghiulara cazul). decoraţiile (dacă este cazul) spaţiulu i parterului. Nu se recomandă frontonul. în funcţie de materialul din greu vizibile 
în plan. cu excepţia cazurilor în care vor păstra specificul local. Nu se adnut folosirea acestuia ca pod/depozitare care este executat acesta) 
există foişor sau .. balcon ... ori în uncie 
cazun în care forma construcţiei va fi 

în . .l'. Dacă accesele principale se vor 

face prin spaţiu l de trecere tradiţional 

(prispă. verandă. marchiză. portic}. 

acesta va respecta caracteristicile 
locului. 

AŞA NU: Volumetrie prea 

complicată. cu streşini la diverse 
Înălţimi 

AŞA NU: Turnuleţ care nu Îşi are 

focul pe acest acoperiş. 

AŞA NU: Pante diferite streşini 

multiple culon 11especifice. mansarda 

nepemusa 

1ocuri în acoperiş. mai multe ape. 
pante diferite. diferen(e de nivel la 

coamă. forme provenite din alte zone. 

Panta mică a acoperişului nu 

permite mansardarea acestuia. 

Spaţiul interior generat de acoperiş se 

poate utiliza func(ional. pentru 

AŞA NU: Forma atât de complicată 

a acestei şarpante este total 

nepotrivita şi nerecomandată 

AŞA NU: Nu sunt specifice nici lipsa 

vederii asupra coamei orizontale 

paralele cu faţada principală. nici 
forma lucarnei. 

AŞA NU: Pazie realizată din OSB. 
nefinisat so recomanda cea din 

lemn. cu console expuse 

pentru obiecte voluminoase sau grele 
Acoperişul va fi cât mai simplu. cu 

două sau patru ape. cu pante egale. 
cu streşinile ş1 coamele orizontale. Nu 

se admit forme şi pante provenite din 

alte zone climatice sau geografice. 

Streşinile vor fi cât mai scurte (25 - 60 

AŞA NU: Formă. material de 

construcţie a şarpantei şi Învelitoare 
care nu au ce căuta în mediul rural 

AŞA NU: Construcţie tip container. 

amplasata în spaţiu public. in centrul 
satu/w 

In funcţie de învelitoare. panta va fi 
de maxim 70% la cele din olane 
(maxim 90% la ţigle ceramice în 

localităţile în care acest unghi este 

specific). Se interzic turnuleţele . Podul 

se poate lumina natural cu mici 

lucarne. sau. dacă structura învelitorii 
de ţiglă permite. cu ţigle transparente 
inserate în câmp 

Se recomandă să existe o diferenţă 

de cotă de minim 30 cm între 
înălţimea clădirii principale (cea de la 

stradă) şi clădirile anexe sau cele care 
sunt construite pe locul acestora. Nu 
se admite sub nicio formă ca înă lţimea 

clădirilor construite în zona anexelor 

să depăşească înălţimea clădirii 

principale de la stradă. 

Se acceptă şi acoperiri cu pantă 

mică. de minimum 15%. dar cu 

învelitoare din strat î111erbat cu 

vegetatie locală şi doar acolo unde 
relieful permite şi sunt necesare soluţii 

speciale de integrare în peisa,: volume 

mari. (serni)îngropate. garaje sau 

spaţii tehnice parţial sau total 

îngropate. care pentru integrare în 

pe1sa1 se acoperă cu strat vegetal. În 

acest caz. se permite utilizarea 

membranelor din PVC sau a celor 

~ I ,J 

AŞA DA: Ţiglă de sticlă care poate fi 

AŞA NU: Incompatibilitate de folosită pe alocuri pentru iluminarea 

aspect. prin culoare matonaf şi podulw. atunci când este folosit ca 

volumetrie a acoµenşulu1 in cadrul spaţiu nei'ncafz1t 

unw grup de clădiri tradiţionale. 

Şarpanta 

Acoperişul va fi cât mai simplu. tip 

şarpantă cu patru ape cu streaşină 

continuă pe contur. sau cu două ape 

paralele cu direcţia lungă a casei. făra 
lucarne. cu pante egale. cu stres1nile 
si coamele orizontale 

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 

regenerabile. fără a avea efecte 

negative asupra destinaţiei 

construcţiei. Nu trebuie utilizate 

materialele organice rezultate în urma 

polimenzarii (cele denumite în mod 

generic „plasticuri''). întrucât îşi 

schimbă calităţile (portanţă. torsiune. 
curgere) în timp. din cauza conditiilor 

de mediu (proces repetat de îngheţ, 

dezgheţ. ultraviolete. variaţii de 

temperatură vară/iarnă) 

Pentru toate elementele din lemn se 

vor realiza lucrări de ignifugare şi 

b1ocidare cu matenale care nu 

AŞA DA: Pod întunecos. rămas sub 

şarpanta de lemn cu astereală. folosit 
pelllru depozitare Termoizolarea se 

poate face Îmre capriori sau pe 
pardoseală. ln funcţie de utilizare. 



afectează structura şi culoarea 

lemnului şi care perrrnt tratamemul 

ulterior al acestuia cu ceruri. uleiuri şi 

soluţii naturale 

învelitoarea (materiale 

folosite şi compatibilităţi) 
lnvelitoarea se 

materiale naturale. 

locală nealterată . 

va realiza din 

păstând imaginea 

ln fu11cţ1e de 

specificul zonei şi de panta aleasă. 

învelitoarea va fi din ţiglă ceranucă 

sau din olană. stuf sau paie. cu 

pastrarea streşinilor (în raport cu 

materialele respective) şi a 

elementelor de coamă. 
Se vor prefera 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 ş1 dispunerea specifică a 

pieselor de învelitoare. inclusiv forma 

B 

AŞA NU: li11binarea a doua 
materiale difente de învelitoare este 

total nepotrivita. 

AŞA NU: Lucarne nepotnvite ca 

forma. învelitoare nepotnvita ca 
matenal ş, culoare 

AŞA NU: Intenţia buna de pas/rare a unei Lidăril onginale de piatră şi a 

volumerne, acoperişului specifica loculw este compromisâ de rnlocwrea 

nepotnvita a învelitorii. 

şi dimensiunile acestora. 

Materialele de termoizolare/ 

hidroizolare pentru învelitoare vor fi 

compatibile cu cele dm care este 
realizată aceasta. Se vor lolosi. pe cât 

posibil. materiale naturale şi soluţii de 

alcătuire care să permita schimbul de 

vapori dintre interior şi exterior. pnn 

aceasta asigurându-se realizarea unui 

climat interior optim utilizării1 locuirii 

(se va avea o grijă sporită la detaliile 

constructive din Jurul coşurilor de 

AŞA DA: liivelitoare dli1 ţiglă 

ceramica solzi rombic, olana. stuf şi 

ţiglă ceramică trasa 

fum) Se acceptă ş1 învelitori tip 

terasă. verzi de preferat înierbate sau 

cu plante endemice. Acestea trebuie 

să se încadreze volumetric ş i 

peisagistic î11 ansamblul construit ln 

acest caz, se perrnlle utilizarea 

membranelor din PVC sau a celor 

b1tum1noase în alcătuirea învelitorii. 

greu vizibile Nu este recomandată 

combinarea la acelaşi acoperiş a mai 
multor tipuri. culori sau forme de 

învelitori, cu exceptia acoperişului 

vegetal 

Culorile vor fi cele naturale (atât cele 

pentru rnatenalele de învelitoare. cât 

şi cele pentru alte elemente 

constructive sau tehnologice): nu se 

vor folosi culori stridente sau saturate. 

Umbrirea ferestrelor în planul 

acoperişului se va face din materiale 

care nu contravin specificului tocai şi 

11nag111ii de ansamblu a construcţiei. 

Elementele de umbrire/ control solar 

pot servi ş i ca elemente de camuflare 
ale acestora în volumul şi forma 

învelitorii. 

Folosirea tablei ridică o gamă rargă 

de întrebări . plecând de la problema 

AŞA DA: Amplasarea par ,auri/or 
voltaice integrate sau a panounlor 
solare de formatul olane, sau ţ1gle1 va 

fi. în viitor. soluţia opttma 

AŞA NU: fnvelitoare din azbociment 
ondulat. din ţiglă metalică . din material 

sintetic bitumat. chiar dacă are aspect 

imitativ pentru olana. ţiglă ceramica 
tip solzi rotunjiţi. 

1 

AŞA NU: Învelitoare din panouri de 
tablă. incompatibile v,zua/ cu pazia de 

lemn traforat 
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rec1clarii c1 µână la probleme de mansmda locuita. şi de zgomot pe Tigl;i sau olana noua. produse 

manual în tehn1c;:i tradiţională. pot fi 

folosite la construcţii noi. precum ş1 

ţiglele industriale care respectă forma 
şi dispunerea trnditională 

onestitate imitarea prin culoare si timp de ploaie sau grindina. 111 cele din 

forma a ţ1glc1 ccrarnice Cele mai man urmă. tabla est<' un material ieftin. 
probi<'mc rarnt111 însa cele legate de 
aspect. de încălzire excesivă. care 
poate crea un disconfort vara într-o 

AŞA DA: Fără plafon. se poate 

obţme iluminare ma, bună a spaţiilor 

cu a;utorul ferestrelor în planul 

acoperişului. păstrând tradiţia golurilor 

n11c1 în faţada umbrită de prispă. 

l~t 
I 

\-. 
--.. 

importat din zona construcţiilor 

1ndustnale. unde până de curând nu a 

contat aspectul finsiajulu1 

AŞA DA: Spaţiul interior mărit prin renunţarea la plafon. menţinând la exterior 

înălţimi reduse ale construcţiei. 

.) 

"" :::...,~ .t:-

Elementele de iluminare, 
ventilare, instalaţiile 

Lum1n::itoare. ferestre în planul 

acoperisulu1 sunt permise doar 
1ust1ficat funcţional ş1 doar pe pantele 

nevizibile din spaţiul public. cu 
suprafata de maxim 15% din cea a 

pantei respective. Sunt interzise 

lucarnele şi lum111atoarclc care 

depăşesc planul acopenşulu1. 

Instalaţii (panouri solare. panouri 
fotovoltaice. coşur· de fum) sunt 

perrmse doar dacă sunt Justificate 

funcţional şi vor ocupa maximum 15% 

din suprafaţa pantei respective Pc cât 

posibil. se vor orienta spre interiorul 

lotului. astfel încât să se păstreze o 
imagine coerentă şi acestea să nu 

constituie un element discrepant. 

vizibil din drum sau din diverse puncte 

de perspectivă ş1 belvedere cunoscute 

la nivel local. 

Se acceptă si se recomandă 

uti ,zarea panourilor oe captare a 

energiei solare în planul acoperişului . 

AŞA NU: Panoun solare 

nerecomandat montate în suprafaţa 

prea mare pe faţada pri11c1pală. sau 
în alt pla11 decât cel al acopenşulu, 

~ . . 
( ' ' 

' 

AŞA DA: llu111mac zenital in situaţulc AŞA DA: Spaţiul m/er,or mant in plus prm lipsa comparh111entari1 mterioare AŞA DA: Spaţwl interior mărit în plus prm lipsa compartunentarii interioare. 

ii, care pozitia pe teren. funcţiunea solu/ie care se poate aµlica şi î11 cazul altor fu,rctium in afam locuirii ca de solutie care se poate aplica si in cazul altor functiu111 in ,1fara locwm. ca de 

sau orientarea case, 11u pcnmit exemplu pentru servicii. b,rouri. etc exemplu pentru sorv1di. b,rouri. etc 

ferestre pe faţ:id,1 

I 



B. Construcţii noi cu 
gabarit mare (peste 250 mp) 
de tip monovolum 

Se recomandă amplasarea acestora 

în trupuri izolate. special destinate prin 

documentaţii de urbanism. în afara 

vetrei satului. păstrându-se imaginea 

locală nealterată. Pot fi destinate 

producţiei. depozitării. serviciilor 

sănătăţii. educaţiei. etc„ Este permisă 

şi folosirea altor tipuri de materiale ş1 

tehnologii (metal. beton. etc.). acolo 
unde este necesar şi unde folosirea 

materialelor locale nu poate asigura 

condiţiile normate de rezistenta 

mecanică şi stabilitate. securitate la 

incendiu. 

Totuşi. în cazul amplasării 

construcţiei în vatra satului. se va 

păstra specificul local prin preluarea 

formei şi a volumetriei existente în 

zonă. păstrându-se imaginea locală 

nealterată. folosindu-se diverse soluţii 

pentru atenuarea vizuală a masivităţii 

~ 

Forma şi volumetria 
Volumele acceptare vor fi simple. 

planurile predominant rectangulare 

Se pot accepta abateri de la formă în 
plan. dar care sa nu altereze aspectul 

general specific local. Acoperişul va 

avea în general forma dreptunghiulară 

în plan. 
Se acceptă şi acoperiri cu pantă 

mică. de mirnmum 15%. doar cu 

învelitoare din strat înierbat cu 

vegeta\1e locală ş1 doar acolo unde 

relieful permite ş1 sunt necesare solu(ii 

speciale de integrare în peisar volume 

mari. îngropate. gara1e sau spaţii 

tehnice parţial sau total îngropate. 

care pentru integrare în peisaj se 

acoperă cu strat vegetal. În acest caz 

se permite utilizarea membranelor din 
PVC sau bituminoase în alcătuirea 

învelitorii. nev1z1bile. Se interzic 

acoperişurile de tip terasă. 
Se va păstra specificul local prin 

preluarea formei ş1 volumetriei exis

tente în zonă. Acoperişul va fi cât mai 
simplu. în cele mai multe cazuri cu 

două ape. cu pante egale. cu 

AŞA DA: Pentru camuflarea gabaritelor man. dacă se doreşte. se pot folosi 
acoperişurile verzi cu inclinaţie ,mea. Mas,v,tatea se poate camufla prin crearea 
unw brâu de pamânt imerbat în Jurul construcţiei rezultat de la sapa/ură Se 

poate aplica la cladiri de dimensium foarte mari. precum sali de sport. hale de 

producţie. spaţii de depozitare a cerealelor. etc. 

streşinile şi coamele onzomale. Sum 

posibile teşiri ale timpanelor. pentru 

rrncşorarea înalţimii faţadelor 

respective. Nu se admit forme şi pante 
provenite din alte zone climatice sau 

geografice. teşiri ne1ustificate ruperi 

de panta. 

în functie de învelitoare. panta va fi 

de între 1 5% şi 70%. ţinând cont de 

specificul local. Streşinile vor fi scurte, 
de 15 -40 cm. 

AŞA NU: Acopensul tip terasa 

trebuie evitat mat din mouve de 

nespec1flc1tale. 
meşteri, locali 

tehnicile de 

cat ş, deoarece 

nu cunosc bme 
hidroi/olare ş, 

tem101/olare ducând i,1 final la 

infiltraţii ş, apoi la solu{"' 111011/am une, 

şarpance, cw11 este acest caz 

Şarpanta 

Pentru construcţiile cu gabarite mari. 

care adăpostesc functiun1 de 

producţie sau depozitare. se admit şi 
şarpante metalice. cu condiţia să fie 

uwizibile din exterior 

ln cazul amplasării construcţiei în 

vatra satului. structura şarpantei va fi. 

recomandabil. de lemn. realizată cu 

tehnologii locale. folosind. oriunde e 

posibil (nealterând procesul 

tehnologic), materiale naturale 

regenerabile sau se pot folosi 

tehnologii contemporane de 

industrializare a lemnului (lemn 

lamelar. panouri multistrat, lemn 

stratificat). Se pot folosi rigidizări 

suplimentare din alte materiale 

structurale pentru prinderi/legături, 

fără ca acestea să fie prezente ca 

pondere importantă în ansamblu. Nu 

trebuie utilizate materialele organice 

rezultate în urma polimerizării (cele 

denumite în mod generic .,plasticuri"), 

întrucât îşi schimba calităţile 

(portanţă, torsiune. curgere) în timp. 

din cauza condiţiilor de mediu (proces 

AŞA DA: Construcţii agricole ce respectă cele ma, importante reguli de 
li1cadrare in specificul local 111clus1v forma. fin,saJUI $1 panta acopenşului 

repetat de îngheţ dezgheL 
ultraviolete. variaţii de temperatura 

vară/iarnă). 

AŞA NU: Acoperiş prea plat. 
materiale 

închiden 

pentru învelitoare 

perimetrale variate 
nepotrivite. chiar şi în extravilan. 

ŞI 

ŞI 

AŞA DA: Pantă corectă, masivitatea 

consrrucţiilor atenuată de vegetaţia ce 
obturează parţial vederea. 

AŞA NU: Fom1a rotunjită este mai 
potnvită zonelor industriale din 

prea1ma oraşelor. 

NU 

AŞA NU: Culoarea scoate ma, mult 
in evidenţa acoperrşul şi aşa mult ma, 

înafl faţ;i de construcţiile din jur 

..., 

-

-, 
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-, 

.... 
,... 
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învelitoarea (materiale 
folosite şi compatibil ităţi) 

lnvelitoarca se va face din materiale 
naturale. cu păstrarea imagini, locale 
nealterate. în functie de specificul 

zonei. va fi din !1glă ceramică trasă. 

olană. stuf. cu păstrarea streşinilor 

(specifica materialelor). Se vor folosi 
materiale şi tehnologii locale sau care 

pornesc/derivă din tehnologii locale. 

lară a avea efecte negative asupra 

destina\ie1 construc\iei. În mod 

excepţional. dacă structura de 
rezistentă nu permite altfel. se pot 

folosi învelitori din tablă fălţuită. cu 

condiţia să nu fie strălucitoare. să aibă 

culoare neutră. 
Materialele de termoizolare/ 

hidroizolare pentru învelitoare vor fi 
compatibile cu cele din care aceasta 

este realizată. Se vor folos1. pe cât 

posibil. solu\ii de alcătuire care să 

permită schimbul de vapori dintre 

interior şi exterior. prin aceasta 
asigurându-se realizarea unui climat 

interior optim utili1.ării/ locuirii (se va 

avea o grijă sporită la detaliile 

constructive din 1urul cosurilor de fum 

lucarnelor. intersecţiei cu foişoarele 

etc.). Nu se acceptă comb111area la 

acelaşi acoperiş a mai multor tipuri de 

învelitori. cu excepţia acoperişului 

vegetal 

Culorile vor fi naturale /atât cele 

pentru materialele de învelitoare. cât 
şi cele pentru alte clemente 
constructive sau tchnolog,ce) nu se 
vor folos, culori stridente sau saturate 

i'nvelitorilc ceramice vor avea culori 

naturale. evitându-se cele în 

compoz1ţ1a cărora a fost introdus 
colorant. 

AŞA DA: Ferestre mici pe toate faţadele. conform specificului dobrogean. iar 

teşitura ;1coperişulw. în două ape. spre fatadele laterale 1111csoreaza înaltimea 

acestora. 

AŞA DA: Se pot î11veli constructiile tip hală cu mater,a/e tmditionale. gen ţiglă 

Elementele de iluminare , 
ventilare, instalaţiile 

Elementele de iluminare 

(lum111atoare. ferestre în planul 
acoperişului) ,nstala\ii (panouri solare 

panouri fotovoltaice. coşuri de fum) 

sunt permise doar dacă sunt 1ustificatc 

func\ional 
Se acceptă ş, se recomandă 

utilizarea panourilor de captare a 

energic, solare în planul acoperişului. 

Umbrirea ferestrelor în planul 

acoperişului se va face din materiale 

care nu contravin specificului ocal ş 

înve!itoni nu se vor :olos, culori 

stridente sau saturate. 

1mag1nii de ansamblu a co11struc\1e1 AŞA NU: Supra/ală prea mare de 
Elementele de umbrire/control solar metal lucitor. Pentru volume aşa mari. 

pot servi şi pentru camuflare.:i 

acestora în volumul ş forma învelitorii. 

Culorile vor fi naturale (atât cele 

pentru materialele de acoperire. cât ş, 

cele pentru alte clemente constructive 

sau tehnologice). similare cu cele ale 

chiar s1 în extravilan. se recomandă 
culon mate. 11aturale s..1u 111<1scarea 

cu perdele vegetale 

A$A DA: Structura metalicl:i poate fi o soluţie pentru construcţiile tip h;ila. cu 

ceramica. chiar şi mdustr,al;i şi în s1tualiile ,i1 c,1re desch1deriile structurale pante ale acopenşulw ce se preteazti la ,i1veliton ver,,1 

obliga l::r folosirea metalului sau betonului armat 



C. Intervenţii pe 
construcfiile existente 
(gabarit mic, mediu sau 
mare, dispuse pavilionar 
sau monovo/um) 

Forma şi volumetria 
În cazul construcţiilor existente. 

extinderile lipite de acestea nu le vor 

domina şi vor păstra caracteristicile 

specifice locului. Se va urmări 

corelarea acestora cu existentul. 

păstrarea proporţiilor. neexcluzând o 

abordare de secolul al XXl-lea. 

folosind materiale ecodurabile. 

Se va realiza în prealabil un studiu 

volumetric al clădirii existente. 

incluzând fotografii ale acesteia si în 

context. 
Dacă nu se încadrează în specificul 

local şi este lipsit de valori 

constructive şi memoriale certe. 
acoperişul se va reconforma pentru a 

similare 

AŞA DA: La extinderi. se pot păstra 
elemente din vechea structură a 

acoperişulw ş, mtegra în amena1area 

noua 

cu cele pentru construc\iile 11oi - vezi 

recomandări la capitole în funcţie de 

volumul construcţiei). Extinderile şi/ 

sau conversiile vor \ine con1 de 
recomanda.rile din capitolele 

anterioare. în funcţie de volumul 

rezultat al construcţiei. 

Daca se î11cadrează î11 specificul 

local. intervenţiile vor respecta scara 

şi conformarea acoperişului existent. 

fn cazul înlocuiri, totale a structuri,. 

se va efectua în prealabil releveul 

acoperişului existem şi nu se vor 

modifica dimensiuni precum. panta 
acoperişului. lăţimea streşinii. 

Decoraţiile se vor prelua nealterate 

(daca este cazul) Nu se vor folosi 

forme şi detalii provenite din alte zone 

etnografice. geografice sau climatice. 

Se va păstra ierarhia volumetrica a 

clădirilor de pe lot Se recomandă să 

existe o diferenţă de minim 30 cm 

între înălţimea clădirii principale (cea 

de la stradă) şi clădirile anexe sau 

cele care sunt construite pe locul 

acestora. Nu se admite sub nicio 

EJ .---------

forma ca anexele din continuarea 

clădirii principale sa fie extinse peste 

nivelul coamei acesteia din urn,a 

EJ 
~t\. 

AŞA NU: Mansardare cu crearea 

unor volume de acoperiş nespecifice. 

ieşite în consolă faţă de parter 

AŞA NU: Soluţie nepotrivită de 

rezolvare a acoperişulw în urma 

extinderii. 

AŞA NU: i"ncercare nereuşită de modificare a volumetrie, acoperişulut pnn 

crearea unu, fronton în axul construc/1ei. dar cu modificarea ech1parti/1ei stâlpilor 
şi mtroducerea unui material nou total nepotrivit 

4b4' 
~ 

m 
AŞA NU: Refacen ale acopenşulu, care apar in mod frecvent. dar care sunt 

greşite. la construcţ1ile din Dobrogea Cemrală şi Munţii Măcin 

lllliilÎ 
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Şarpanta 

ln c:izul intervenţiilor ,supra 

construcţiilor existente. acolo unde 
acestea nu se încodrează în specificul 
local pnn materiale ş1 conformare şi 

sunt lipsite de valon constructive şi 

traditionale certe. se va retace 
şarpanta pentru a răspunde nevoilor 

de încadrare în specificul local 
(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 

fn cazul intervenţiilor asupra 

constructiilor existente. acolo unde calita\ii de ansamblu a obiectului ş1 a 

şorpantn se înc.idrcază în specificul 

local. se recom:indă pnstrarea 
clementelor constructive voloroase ş1 . 

pe cât posibil. repararea ş 

conservarea la rnvel cât mai extins. 
prin folosirea tehnologiilor tradit_1onale 

locale. Elementele deteriorate se pot 

înlocui cu elemente similare din lemn 

de aceeaşi esenţă. pentru a nu 
interveni şi a dezechilibra capaCJtatea 

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 intervenţii 

viitoare. cu materiale şi tehnologii noi. 

ce se pot dovedi benefice în privinţa 

utilizăr' optime a acestuia. 

Intervenţiile vor respecta scara ş1 

conformmea acoµcnşului 

Pentru toate elementele din lemn. se 

vor realiza lucrări de ignifugare şi 

b1oc1dare cu materiale care nu 

afectează structura ş1 culoarea 

lemnului ş1 care permit tratamentul 

ulterior al acestuia cu ceruri. uleiuri ş i 

soluti' n.iturale 

Învelitoarea (materiale 
folosite şi compatibilităţi) 

Învelitoarea se va realiza din 

materiale naturale regenerabile. cu 

păstrarea 1mag1nii locale nealterate 
(ţiglă ceramică trasa. olană. stuf). cu 
păstrarea streşinilor (specifică 

materialelor). În mod excepţional. 

dacă structura de rezistenţă nu 

permite altfel. la construcţiile existente 
cu gabarit mare monovolum se pot 

folosi învelitori din tablă fălţuită. cu 

condiţia să nu fie strălucitoare. să aibă 

culoare neutră Se vor folosi materiale 

şi tehnologii locale sau care 

pornesc/derivă din tehnoloqii locale. 

fără a avea efecte negative asupra 

destinaţiei construcţ iei 

Materialele de termoizolare 

hidroizolare pentru învelitoare vor fi 

compatibile cu cele din care aceasta 
este realizată . Se vor folosi. pe cât 

A$A DA: Panta corecta. culoare şi 

materml corespunz a/oare. totusi 

rrebwa sa se facti o diferenţiere la 

i11alţimea coame, s;c1u o rupere a 

contmwtaţi1 pla11urilor apelor 

A$A NU: Modificarea coame, 

acoperişului şi a streşinii de la timpan. 

a ~ 
J T 1&&a- C.-

A$A DA: Refacerea învelitorii 

folosind ţiglele recuperate. 

NU 

A$A NU: inlocu,rea invelitorii 

tradiţio11ale cu tabii'/ zincata lucio,?să 

A$A NU: li1locuirea învelitorii 

tradiţio1u1le cu tab/,? zmcata vopsită in 

culori saturate 

AŞA NU: fnlocuirea invelitom 

tradiţionale cu ţiglă metalica de 
culoare verde sau albastra 

posibil. materiale naturale şi soluţii de acopensulu· vegeta plat. vizitabil - copoz1ţ1a carora a fost introdus 

AŞA DA: La intervenţii. se verifică structura de lemn din pod. se pot pastra 

elemente din vechea structura şi se inlocwesc s;w se int.iresc clementele 
necorespun7 atoare 

alcătuire care să permită sch1111bul de 

vapori dintre interior şi exterior. pr111 

aceasta asigurându se reahzare;i unui 

climat interior optim utilizarii locuirii 

(se va avea o gri1a sporită la detaliile 

constructive din Jurul coşurilor de fum. 

lucarnelor. intersecţiei cu foişoarele 

etc.) Nu este recomandată corn 
binarea l;:i acelasi acoperiş a ma, 

multor t1pun dP învelitori. cu except1a 

ve7i Forma ş, volumetria. de la pu11ctul 

B 
Culorile vor li naturale (atât cele 

pentru materialele de învelitoare, cât 

ş1 cele pentru alte elemente 

constru<"'.t1ve sau tehnologice). nu se 
vor folos, culori stridente sau saturate 

(vez, uibelul de culon de la punctul 

B.) Învelitorile ceramice vor avea 

culori naturale evitându se cele în 

colorant. 

Se recomandă refolosirea ;1g1ei 

vechi. daca se prezintă în stare buna. 
chiar dacă necesită ceva mai mul: 

timp şi gn1ă desfacerea. venf,carea. 

sortarea si curătarea fiecărei piese. 

Se va evita folosirea ţig lelor 

industriale cu aspect patinat învechit 



5.2 PEREŢII 

Analiza ş i recomandările privitoare la 

pereţi evalueaza 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: 
A. Construcţii noi cu gabarit mic 

(<120 mp), construcţii cu gabarit 
mediu (120 - 250 mp) şi construcţii 

cu gabarit mare (peste 250 mp) 

dispuse în sistem pavilionar; 
B. Construcţii noi cu gabarit mare 

(peste 250 mp) de tip monovolum; 
C. Intervenţii pe construcţiile 

existente (gabarit mic. mediu sau 

mare. dispuse pavilionar sau 

monovolum). 

Casa cu stâlpi zidiţi. la Floriile. 

comuna Aliman. jud 

Casa cu stâlp, de lemn. la Floriile. 
comuna Aliman. jud. Constanţa. 

5.2.1. Specificul local 

Sistemul de construire caracteristic 

pe plan local este zidăria portantă de 
chirpici. piatră sau carămidă Pe 

alocuri şi la unele anexe gospodăreşti 

se foloseşte şi paianta. In unele zone. 

în loc de chirpici se ridicau pereţii din 

cocoloase sau ceamur. Stâlp11 sunt 

z i diţi sau din lemn. rna1 ales la casele 

lipoveneşti 

Dată fiind prezenţa pădurilor în 

apropiere. lemnul apare rnai des şi 

rnai consistent folosit ca material de 

-'~ 

Casa zidita din chirpici. cu acopenş 

construcţie pentru structuri de paiantă . 

şarpante mai 

invelitorilor din 

înalte 

stuf. 

necesare 

elemente 

decorative. gardun. timpane. etc. în 
nordul reg1uni1 ş1 în sud-vest. 

ln satele de la Dunăre. situate pe 

teren denivelat. unde casele au 

demisol. sau chiar două niveluri 

locuibile. cel inferior este realizat din 

zidărie de piatra. care poate fi de râu. 

de mal sau de cariera. 

Pemru ch,q„ici sau cocoloaşele de 

ceamur se folosea pământ galben sau 
negru. amestecat cu paie tocate de 

grâu. orz sau secara. modelat apoi cu 
- - - \ 

Deraliu de execuţie pentru perete de 

În doua ape. cu fronton tot din chirpici. ceamur Întarit cu bucaţi de ceramica 
1i1 satul Caugagia. comuna Baia. jud. arsa. 

Tulcea. 

Anexa gospodareasca zidită din chirpici. cu acoperiş ,n doua ape şi Învelitoare 

din ţigla. cu fronton tot din chirpici. in comuna Pantelimon. jud Constanţa. 

mâna. Chtrpicul era lăsat să se usuce 

la soare. 

Carăm 1zile arse erau folosite 1n1ţial 

doar de localnicii mai înstăriţ i 

Structurile de paiantă se făceau din 

împletituri de nuiele şi se acopereau 

cu cocoloaşe de ceamur. 

Lemnul utilizat era al speciilor locale. 

precum salcâmul, r,lopul. salcia. teiul. 

Coloanele construite din z idăr ie . 

denumite „popi· sau .. popici' erau 

simple. făra multe decoratii. cel mult 
cu bazele şi capitelurile 

paralelipipedice Se puneau îndeosebi 

la prispele centrale ale caselor cu 

tinda (sala) retrasa 

Construcţie agricolă cu gabarit mare realizată mtegral din căramidă. cu 

contra/orţi pentru fJg1dizare. în comuna Nicolae Bălcescu. JUd. Constanţa. 

Construcţie agricolă cu gabant mare reali?ata din pereţi masivi din piatră. în 

comuna Slava Cercheza. 1ud Constanţa 
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5.2.2 Recomandări 

Percpi se vor fi ;ilcatui din matcnalc 
regenerabile de regula se vor folosi 
materialele de construcţie tradiţionale 

la nivel local. care permit circulaţia 

vaporilor intre interior st extenor Acest 

fapt este necesar pentru a avea în 

interior un clnnat sanătos ş, 

confortabil. cu umiditate optima. ln caz 

contrar pot apărea degradări ale 

finisa1elor 1ntenoare (condens. igrasie. 

mucegai). la construcţiile pentru care 

studiile geotehnice dovedesc că orice 

soluţie tradiţională este imposibil de 
aplicat. se vor utiliza alte materiale de 

construcţie naturale nespecifice local 

(zidărie portantă de cărămidă arsă. 

paiantă acolo unde erau chirpici 
structuri din stâlp, ş, gnnzi/ferme din 

lemn stratificat. etc ) Zidăria portantă 

din piatră sau cărămidă va fi tencuită 
cu mortar pe bază de var pentru a 

permite absorbţia. circulaţia şi 

evaporarea ape, într.un ritm normal 
Liantul folosit pentru zidire va fi tot pc 

bază de var. în masura în care este 
permis de calculele structurii de 
rezistenta 

Stâlpii. ca elemente structurale 

vizibile (constituind prispe. verande. 

marchize portice). vor fi din lemn. 

piatră sau cărămidă. după caz. iar 

dispunerea lor va păstra proporţiile 

traditionale. Nu se permit arcele. acolo 

unde sunt specifice local şi numai cu 

dimens1u111. forme ş1 proporţii 

conforme 
Pereţ11 de compartimentare: vor fi 

construiţi din materiale ecologice sau 

eco·durabile de secol al XXl·lea 
(lemn. cărămidă) Se va evita folosirea 

unor materiale ca BCA. beton. 

cărăm idă de sti clă. etc. 

Toate materialele de alcătuire pentru 

pereţi au nevoie de întreţinere în 

exploatare (în ma, mică sau ma, mare 

masura). Realizarea de alcatuin 

constructive corecte. cu materiale 

AŞA DA: Construcţie noua cu pereţi din baloţi de paie cu structura de lemn 

naturale. compatibile de calitate 
precum ş, unnanrea în execuţie pot 

asigura o durată mai marc de viaţă a 

acestora. împreuna cu o i11tre\1nere 
conştienta. periodică din partea 

utilizatorilor Materialele recoman· 

dabile în func\1e de zona în care 

urrneaza să se realizeze mvestiţia, 

sunt dupa caz piatra ch1rp1c1 

cârăn11da lut. avand ca liant var nisip 
sau lut sau. o soiutte naturala noua 
ca baloţii de paie tencuiţi cu pamânt 

galben amestecat 

Aspectele principale care trebuie 

AŞA DA: Matcri,1/cle de construcţie tradiţionale. precum chirpicul. pot fi şi 

asta?, conlec/io11.1te la faţa locului şi puse în opera. în special pentru construcţii 
mai mic,. dar nu ,wmm 

avute în vedere fac referire la 

rezistenta mecarncă şi stabilitate 

securitate l:1 incendiu compatibilitatcn 

materialelor de alcătuire . compa 
tibilitatea materialelor de acoperire. 

termoizolaţii ş1 ruperi de capilaritate. 

in Lonele 

de tradiţie. să se recurga tot la 

construirea cu Zidărie de piatra. 
posibil aparenta. care poate t, 
imbunătatita ca izolare termica cu un 
strat intermediar termoizolant 

(alcătu,re tnplă). 

AŞA DA: Aphcarea tencuielii se 

poate face cu rmjloace mec..1mzate 

AŞA DA: Construcţw noua cu pereţi din ceamur. care poate avea once AŞA DA: Tencuirea case, dm balot, 

configuraţie plmmnetnca. chmr $1 in det,1l1u de pa,e din ch1rp1c1 s.w pi.1tm cu lut 

I 



A. Construcţii noi noi cu 
gabarit mic {<120 mp), 
construcţii noi cu gabarit 
mediu {120 - 250 mp) $i 

construcţii cu gabarit mare 
(peste 250 mp) dispuse În 

sistem pavilionar: 

De regulă. se vor folosi materialele 

de construcţie tradiţionale la nivel 

local. care sunt regenerabile. ş1 care 

permit c1rculatia vaporilor între interior 
ş1 exterior (vezi subcapitolul anterior. 

de recomandări ) . 

Nu sunt excluse materialele ş1 

tehnologiile moderne. ecologice. dacă 

constructorul (meşterul) este calificat 

să lucreze cu aşa ceva. 
Nu se exclude utilizarea de cărărrnzi 

E] 

AŞA DA: Zidărie de piatra şi elemente din lemn. care combină tehnica 
tradiţională cu cea contemporană. pentru a corespunde cerinţelor de stabilitate. 

etc .. 

AŞA NU: Zidăna de BCA nu îşi are 

locul în mediul rural. 

A$A NU: Zidăria probabil de BCA 
cu tencuiala pe baza de ciment. sunt 

soluţii nerecomandate. 

industriale cu goluri . de elemente 
structurale din beton. de structuri 

metalice sau de pereţi de gipscarton 

atunci când sunt necesare funcţiona l 

sau structural. 

O atenţie deosebita se va acorda 

tratamentului diferenţiat al fa!adelor în 

funcţie de importanţa lor. În mod 

traditional. faţada de la stradă este 

cea mai decorata. 
Peretii de compartimentare se vor 

construi din matenale regenerabile şi 

se vor utiliza cu preponderentă 

materialele de constructie considerate 
tradiţionale la nivel local (lemn. 

cărămidă, piatra) sau materiale 

ecologice sau eco-durabile de secol al 

XXl-lea (argi lă/lut. cânepă, lâna, paie. 

rumeguş sau conglomerate cu l ianţi 

naturali). pentru funcţiuni care permit 

această compoziţie. 

AŞA DA: Soluţii naturale posibile de 
tencwre s, fimsare interioara a 

construcţiilor. pe baza de lut. 

8. Construcţii noi cu gaba
rit mare (peste 250 mp) de 
tip monovolum 

Pereţii portanţi sunt esentiali. prin 

contributia ,a durabilitatea 

construcţiilor. Aceştia se vor construi 

din matenale regenerabile ş1 se vor 

utiliza cu preponderentă materialele 
de co11struc(le considerate traditionale 

la rnve: local (căramidă, piatra. lemn}. 

La construcţiile pentru care studiile 

geotehntce dovedesc că once solutie 
tradiţională este imposibil de aplicat în 

exploatare (tinând cont de zona 

seismica în care se încadreaza 

construcţia). se vor utiliza alte 

materiale de construcţie. nespecifice 

cum sunt metalul. betonul armat. 
Zidăria portanta din piatră sau 

carărrndă va fi tencuită cu mortar pe 

bază de var. pentru a permite 

absorbpa. crrcu laţ1a şi evaporarea apei 
într-un ritm normal. liantul folosit 

pentru zidrre va fi. pe cât posibil. tot pe 

bază de var. cu aditivi pentru 

rezistenţa la intemperii în caz de 
nevoie. pe cât permit calculele 

structurii de rezistenţă. Se vor realiza 

alcătuiri constructive care să 

diminueze/împiedice capilaritatea. în 

condiţiile în care realizarea unei 

impermeabilizări pe toată suprafaţa 

fundaţiei nu este recomandabilă. 

Peretii 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 
XXl-lea (lemn. cărămidă. argilă/lut. 

cânepă. lână. rumeguş sau 

conglomerate cu lianţi naturali). Nu 

este recomandată. folosirea unor 

materiale ca BCA. cărămidă. de sticlă . 

etc. 

Nu se exclude utilizarea că.rărniz 1 1 

mdustriale cu goluri a elementelor 
structurale din beton. a structurilor 

metalice sau a peretilor de tip rigips 

atunci când normativele Ic impun. 

AŞA NU: Zidăria din BCA. cu 

tencuiala pe bază de ciment. nu se 
recomandă nici la clădirile cu gabarite 

man. 

Zidaria din cărămidă. chiar produsă 
industrial. este recomandată spre a fi 
folosită la închiden de clădiri agricole 

de dimensiuni mari. aşa cum se 
folosea şi în trecut. 

Ch1rp1cul poate fi folosit cu incredere 
pemru constructii de gabarit marc. 

cum se folosea odinioara. 
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C. Intervenţii pe construc

ţiile existente (gabarit mic. 
mediu sau mare, dispuse 
pavilionar sau monovo/um) 

La intervenţia pe construcţie 

existentă. dacă expertiza tehnica 

releva necesitatea consolidării. 

arhitectul va solicita soluţii care să 

implice folosirea de materiale şi tehnici 

tradiţionale (reparaţii locale la zidărie. 

inserarea unor elemente structurale 

noi din lemn sau piatră. îngrosari de 
pereţi, etc.) Dacă sunt totuşi 

necesare. nu se vor adopta soluţii de 

cămăşuire pe toată suprafaţa peretelui 

de cărămidă. decât cu adăugarea în 

beton a unor aditivi care să măreasca 

permeabilitatea la vapori a acestuia. 

Tratarea sau finisarea lemnului cu 

materiale impermeabile la vapori. care 

ajută la apariţia ciupercilor şi atacului 

biologic asupra lemnului (lacuri. 

vopsitorii în ulei etc). este interzisă. 

Stâlpii. ca clemente structurale 

vizibile constituind pnspe verande 
marchi7e portice). vor fi din lemn. 
piatră sau cărarrnda dupa caz. iar 
dispunerea lor va păstra proporţiile 

tradiţionale Se penrnt arcele acolo 

unde sunt specifice local ş1 numai cu 
dimensiuni, forme şi proporţii 

conforme. 

Se vor păstra şi se vor restaura 
toate detaliile istorice de parament. 

inclusiv cornişele. ancadramentele. 

bosajele. etc.. Ca principiu general. 

trebuie găsite soluţii compatibile cu 
materialele existente. care să nu 

influenţeze negativ structura şi 

comportamentul acestora în 

exploatare. 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 şi diminuarea calităţii 

A$A DA: Casa de chirpici $i gard de piatră pregătite pentru iarnă. reparate cu 

lut amcstccilf cu pme măruntlfe. ,i1 sr1tul Runcu. comun,1 Pantelimon. Jud 

Constanta 

exploatam i 11 t11np a construct1e1 Se 
pot realiza bancrc de rupere de 

capilaritate la partea inferioara pnn 
1n1cctarca cu mortare speciale de 
asanare. 

Se vor alege soluţii care sa 11nplice 

folosirea de tehnrc1 ş1 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 fi111sa1ele 1ntenoare se vor 

folosi vopsele care să nu împiedice 

transferul de vapori. Se recomandă 
folosirea vopselurilor pe bază de var. 

silicaţi. etc .. Pentru firnsajele 

exterioare. se vor folosi culori similare 

cu cele din zona de realizare a 

11westitie1, nu se vor folosi culori 

stridente. ,ar cele saturate doar daca 
sunt specifice. 

Se vor pastra s1 se vor restaura toate 

detaliile istorice de parament. 1nclus1v 

cornişele. soclurile. bosa1ele. 

ancadramentele. etc. 

Pentru construcţiile existente cel 

mai mare pericol îl reprezintă 

modalitatea de armonizare cu 

standardele şi normativele in vigoare. 

privitoare la cerintele de rezistenţă 

mecanică si stabilitate. securitate a 
incendiu (în special pentru clădirile cu 

funcţiuni publice) hidroizolare ş1 

izolare termica. igiena ş1 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 de zona 

A$A DA: Posibilitate de reparare la i11terior a constructiilor existente cu 

matenale 11aturale. aplicate ma11ual obtmându se astfel un mtenor cald s, 

prinutor 

seisrmcă in care se încadrează 

construci1a . concorrntent cu i:,astrarea 
a cât ma, mult din fondul construit 

valoros 
Extinderile şi sau conversiile vor tine 

cont de recomandarile din capitolele 

anterioare. în funcţie de volumul 

rezultat al construc{1f'1 

A$A NU: Detaliu de parament cu 
decoraţii excesive şi nespecifice. altfel 

casa pâstrcază ornamentele 

tradiţionale de corni$ă $i 
ancadramente 

A$A NU: Desen departe de 

aspectul lradiţ1011al al bosa1u/u, 
mutativ de piatra de pe fatada acestui 

imobil situat i11 mediul rural. 



a) Stâlpii şi pereţii din lemn 

Se vor înlocui piesele deteriorate cu 

piese identice. realizate din lem11 de 
aceeaşi esenţă. pentru a nu interveni 

ş1 a dezechilibra capacitatea portanta 

de ansamblu a structurii. şi 

comportamentul h1groter111ic al 

acesteia. Se pot folosi rigidizan din 

lemn (sau metal) pentru 
prinderi/legături. fără ca acestea să fie 

prezente ca pondere importantă în 

ansamblu Se vor realiza lucrari de 

ignifugare şi biocidare cu materiale 

transparente. care nu afectează 

structura şi culoarea lemnului ş1 care 
litit2 '6\J:-"~ __y,··.· ""'-'" ~ 

AŞA NU: ln!ocuirea panoului de 

scânduri de la timpan cu tablă 

vopsită. 

permit tratamentul ulterior al acestuia 
cu ceruri . uleiuri ş1 soluţii naturale. 

AŞA DA: fntreţinerea /emnulut de la 

parapeţii prispelor reface imaginea 
origmală. în satul Caugag,a. comuna 

Baia. Jud Tulcea 

B 

AŞA DA: lnlocuire de bun augur a 

lemnăriei. inclusiv decorative. de la 
timpan. în satul Floreşli. comuna 

Horia. jud. Tulcea. 

AŞA DA : Cadre tradiţionale din lemn în t1111pul restaurării: un element afectat 

de degradare nu trebwe înlocutt cu totul 

b) Pereţii din piatră 

La intervenţii se aplică tehnologiile 

cunoscute de curăţare a rosturilor pe 
adâncime (cca. 2 cm) ş1 retacere a 

mortarului. după caz. pentru zidărie 

aparentă sau pentru tencuire. Se vor 
l • 

apltca mortare compatibile elastice 

care sa favorizeze transferul vaporilor 

mortare ş1 tencu1el1 de var-nisip. sau 

cu lut Materialele se vor alege 
compatibile şi cu tipul de piatra 

folosita. fiind dependente de gradul de 

porozitate a acesteia. Sunt de preferat 

AŞA DA: Modele de apareiaj de piatră. spedfice diverselor regiuni din zona 

studiată. 

B 

AŞA DA: Zidarie aparenta. văruită conform specificului Lonei. menţinută la 

aceasta construcţie agncola d111 comuna Slava CercheLa JUd Tulcea 

materialele folosite în mod tradiţional 

in zonă. nemoderne 

Dacă sunt necesare consolidări cu 

beton armat. acestea se vor face. pe 
cât posibil. punctual, minim 11waz1v. 

Daca nu ma, este posibil structural. 

dar se doreşte păstrarea aspectului de 

zidărie de piatra. se poate face 

placare. cu 

specific zonei. 
Nu se 

pastrarea apareiajului 

vor folosi tencuieli 

acopenroare d111 cnnent. care nu sunt 

permeabile la vapori. 

Piatra nu se va acoperi cu lacuri şi 

vopseluri care influenţeaza porozitatea 

şi peremeabilitatea la vapori a 

acesteia 

AŞA NU: Tencuire 

ciment. 

de 

AŞA DA: Zidărie de piatră fasonată. 

în rânduri orizontale, mai late sau mai 

-, 
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AŞA NU: Placaj de piatră în „stil 

rustic". 
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c) Pereţii din caramida 

Aceştia sunt mai rar întâlniţi la 
construcţiile vechi şi ceva mai des în 
ultimii cincizeci de ani. pentru casele 

localnicilor mai avuţi. ori pentru 

construcţii agricole mai mari. Se 

verifică atent starea cărămizilor şi 

stabileşte menţinerea sau refacerea 

zidăriei. Dacă este necesar. se solicită 
expertizarea tehnică de rezistenţă. 

Dacă se menţine zidăria de 

carămidă. la intervenţii se aplică 

tehnologiile cunoscute de curăţare a 
rosturilor pe adâncime (cca. 2 cm) şi 

refacere a mortarului, pregătindu-se 

pentru tencuire. 

Se vor realiza intervenţii cu materiale 

compatibile. elastice. care să 

permeabile la vapori. 

Dacă expertiza tehnica stabileşte ca 

fiind necesare consolidări structurale 
ale pereţilor din caramida. se vor evita 
soluţiile de cămăşuire pe toată 

suprafaţa lor: când acest lucru nu este 

posibil. se pot folosi aditivi care să 

crească permeabilitatea la vapori a 

acestora. cu scopul prevenirii efectului 

favorizeze transferul vaporilor: mortare A$A DA: Dacă sunt de calitate. se 
şi tencuieli de var-nisip. sau cu lut. pot recupera şi refolosi cărămizile mai 

Nu se vor folosi tencuieli vechi la refacerea unor pereţi sau la 

acoperitoare din ciment. care nu sunt compartimentări 1101 

A$A NU: Se observa cum impermeabilizarea soclului şi a pereţilor cu tencuieli 
pe baza de ciment şi incompatibilitatea dintre materiale a dus la ap:mt,a igrasie, 

pe faţada 

.de pungă". care va diminua confortul 

utilizării în timp a constructic1 

d) Pereţii din lut (paianta, 
cocoloaşe sau chirpici) 

Dacă sunt observate fisuri sau 

crăpături. înainte de repararea 

acestora se identifică motivul apariţiei 

lor şi se stabileşte dacă necesită 

întărirea fundaţiei sau structurii 

peretelui. sau doar găsirea unui 

material compatibil, pus corect în 

operă, pentru umplerea fisurilor. Se 
vor realiza intervenţii cu materiale 

elastice care să favorizeze transferul 

vaporilor. 

Se recomandă lutul la interior şi 

varul la exterior, în amestec cu nisip şi 

diverse fibre, precum paiele. cânepa. 
părul de capră. Se dau două sau mai 

multe straturi . din ce în ce mai fine. 

până se obţine nivelul de netezime 

dorit. 

A$A DA: Peretele de chirpici lutuit şi 

vărwt este usor de modelat în forme 

diferite 

Nu se vor folos, tencuieli 

acoperitoare din ciment. care nu sunt 
permeabile a vapori 

Se vor realiza alcătuiri construclive 
care să diminueze/Împiedice 

capilaritatea. 

Se accepta placări la interior cu 

gipscarton. daca es1e necesar pentru 
îndepli111rea anumitor cennte de 
calitate 

AŞA DA: Casă reparată în stil tradiţional. cu pereţii lutuiţi s, văruiti. în satul 
Atmagea. comuna C,ucurova. /Ud. Tulcea 

AŞA NU: Aplicarea tencu,eli, pe bază de ciment pe faţadă va stopa rmgrarea 

vaporilor de apa către extenor 



5.3 FUNDAŢIILE 

Prin fundaţii. se vor înţelege, în 

funcţie de tipul construcţiei ş1 de zona 

în care se realizeaza 1nvesti\1a: 

fundaţiile-soclu. p1vn1\ele. subsolurile 

şi demisolurile. 

Recomandările se grupează pe 

două categorii: 

A. Construcţi i noi cu gabarit mic 
(<120 mp), construcţii cu gabarit 
mediu (120 - 250 mp) şi construcţii 
noi cu gabarit mare (peste 250 mp) 
dispuse în sistem pavilionar sau 
monovolum 

B. Intervenţii pe construcţiile 

existente (gabarit mic, mediu sau 
mare, dispuse pavilionar sau 
monovolum) 

Toate materialele de alcătuire pentru 

fundaţi i 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 urrnarirea în execuţie pot 
asigura o durată mai mare de v1a\ă a 

acestora. împreuna cu o întretinere 

conştientă. periodica. din partea 

utilizatorilor. Materialele recomandate. 

în functie de zona în care urmează să 
se realizeze invest1\1a sunt. după caz: 
piatra. cărămida. betonul armat. 

Aspectele principale care trebuie 

avute în vedere fac referire la: 

siguranţă şi stabilitate, 

compatibilitatea materialelor de 

alcătuire. compatibilitatea materialelor 

de acoperire. termoizolaţiile şi 

hidroizolaţiile. realizarea straturilor de 

drenai pentru îndepărtarea apelor de 
la nivelul fundaţ1e1. materialele ş1 

modahtâţile de realizare a trotuarului 

de garda. îmbinarea soclu/material de 

tencuire/placare soclu cu trotuarul de 

gardă. 

5.3.1 Specificul local 

Fundaţiile caselor s-au facut din 

vechime din piatră de râu. de mal sau 

de carieră, necioplită. completată cu 
pământ. care s-a găsit în diverse părţi 

ale Dobrogei (Munţii Măcinului. Baia. 

Taşaul, Saraiu, Turcoaia. Hârşova. 

etc.). Acestea susţineau zidurile 

preponderent din chirpici. deci nu erau 

foarte masive. Înălţimea soclurilor. 

Soclu de piatra la o hală agricolă. 

pentru proteJarea pereţilor din chirp1c1 
împotnva umiditaţii din sol. în satul 

Iulia. comuna Izvoarele. JUd. Tulcea. 

Soclu de piatră la o locui11ţa 

realizata cu pere/1 din ch1rp1c1 in satul 
Caugag,a. comuna Bma. jud. Tulcea. 

Soclu înalt de piatra. datorat reliefului înclinat în satul Floriile. comuna Aliman. 

jud. Constanţa. 

Soclu de piatra mat mare. lipita cu pamânt. la o locuinţa realizata cu pereţi din 
chirp1c1 111 satul Flortile. comuna Aliman JUd. Co11sta11ţa 

care reprezintă partea superioară a 
fundaţiilor. era relativ •nica (de 30 

până în 50 de cm). deoarece clima 

specifică ţinea construcţii le departe de 

pericolul mundaţii lor ş1. de multe on. 

piatra era greu de adus. Doar în 

regiunile mai deluroase soclurile erau 

mai înalte. îmbracate în tencuieli 

tpamânt gri). aici apărând ş1 un nivel 

înferior. cu rol de depozitare (beciuri) 
sau bucatane ş1 alte anexe 

gospodăreşti. Dease111enea. soclul 

înalt apărea ş1 la casele mai mari. 

care reflectau un statut social mai 
ridicat. 

Când locuinţa tricelulara cu cerdac 

dispune de pivniţă. soclul acesteia 

apare străpuns de mici ferestre de 

aerisire ş1 o uşa de acces. plasată în 

axul faţadei. sub foisor 

Unde nu se făceau fundaţii din 

piatră. casele erau aşezate pe o 

platformă mai înalta de pâmânt 

bătătorit. 

Pardoselile din scândura se 

întâlneau doar la camera de oaspeţi, 

celelalte aveau doar pamânt negru. 

care nu face praf. uneori amestecat cu 

baligă. 

Anexele, în funcţie de destinaţie şi 

de structura pereţilor, aveau sau nu 

fundaţii. tot din piatră. 

Locu111ţâ cu intrare in der111sol în axul 
cerdacului, in satul Vlahi. comvna 
Aliman. jud. Constanţa 
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5.3.2 Recomandări 

A. Construcţii noi cu gaba
rit mic ( < 120 mp), construc
ţii noi cu gabarit mediu (120 
- 250 mp) şi construcţii noi 
cu gabarit mare (peste 
250mp) dispuse În sistem 
pavilionar sau monovolum 

Fundaţiile contribuie esenţial la 
durnbihtatea clădirilor Acolo unde este 

posibil din punct de vedere structural 

(dar şi tehnologic şi economic). în 

funcţie de zona seismică în care se 

încadrează construc\ia. se vor folosi 
tehnici tradiţionale 

Se vor folosi sisteme tradiţionale 

(fundatii continue pe sub ziduri 

portante sau fundaţii izolate). nu se 

vor _sigila" terenurile cu radiere sau 

şape realizate din ciment. ci se vor 

adopta soluţii eco-durabile: unde sunt 

necesare. se vor face sisteme 

subterane de drenare. Materialele 

recomandate. în funcţie de zona în 

care urmează să se realizeze 

invcstitia şi de tipul acesteia. sunt. 

după caz: piatra. căramidă. beton (cu 

co11ditia să se realizeze fundaţii sub 

zidurile portante: nu se recomanda 
soluţiile cu radier general. care 

impermeabilizează o suprafaţă mare 

de teren). Nu se recomandă la 

subsoluri pereţi masivi din beton. care 

împiedică transferul de vapori. retin 

umezeala şi nu favorizează existenta 

unui climat sănătos pentru utilizatori 

Pivniţele şi bolţile se vor realiza cu 

preponderenta din cărămidă şi/sau 

piatro. legate cu mortar pc bază de 
var Pivniţele vor avea goluri de 

ventilatie în soclu la nivel de s1guranta 

impotnva inundării. care vor fi din mediul rural. unde de obicei nu a constructic pru1 dircc\ionarca catre 

deschise vara pentru uscarea tost acordata o 1111portanţa deosebită spaJiilc verzi amena1ate în vecrnatate 

pereţilor 

Nu sunt permise dem1sotun dccat în 
cazul denivelărilor man ale terenului. 

Pentru realizarea soclurilor din piatră 

se vor folos, material locale cu 

tehnologii şi mână de lucru locală. prin 

activarea meşterilor din zonă. Nu se 

va folosi în exces cimentul (cu 

precădere cimentul Portland. mar ales 

fără rosturi de dilatare constructive 

prevă7ute în proiect) ca material de 

lucru sau ca material de baza pentru 
liant. în cazul în care este necesară 

realizarea unor funda\ii/soclun 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 a soclului. care să aducă un 

aspect . rustic". de cele mai multe ori 

impropriu şi incompatibil cu arhitectura 

locală 

Se va construi un trotuar de gardă 

perimetral. cu pantă suficien tă. care 

să îndepărteze apele pluviale de 

fundaţia construcţiei. Acesta va fi 

realizat din materiale naturale. va 

avea rosturi de dilatatie. rar ir 

punctele de scurgere a apelor pluviale 

se vor realiza detalii care să 

favorizeze îndepărtarea lor de 

construcţie catre suprafeţele verzr 

amenajate în apropiere 

B. Intervenţii pe construcţi
ile existente (de gabarit mic. 
mediu sau mare, dispuse 
pavilionar sau monovolum) 

Pentru construcţiile existente. 

fundatrilor acestea fiind 1111ci. prost 
confor111ntc ş, prost rezolvate din 
punct de vedere constructiv. ceea cc a 
dus la degradări ş; prăbuşin ale 

diverselor elemente constructive (mai 

ales în cazul construcţiilor din chirpici. 

parantă şi a construcţiilor anexe) 

Dacă sunt necesare consolidări ale 
fundaţie, (în funcţie de zona seismică 

in care se încadrează). cal timp este 

posibil. se vor propune solutii 

(subzrdrri . reparaţii. ingrosari. ţeseri de 
ziduri. tencuieli cu diverse mortare cu 

componente naturale armate cu fibre). 
care să folosească materiale de 

construcţie naturale (piatra) Soluţiile 

de hrdrorzolare şi de termoizolare. pnn 

alcătuirile constructive propuse. nu vor 
îmbrăca toată 111frastructura: 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 ş1 să prevină infil traţiile şi 

degradările la nivelul acesteia (vezr şi 

recomandările generale) Nu se vor 

.sigila" terenurile cu radrr.re sau şape 
realizate din ciment. pivniţele vor 

pastra sau vor .. pnmr" golun de 

ventilatre în soclu, la nrvcl de siguranţă 

1mpotnva rnundarn. pentru uscarea 

pcrc(ilor Se va folosi cu precadere 

mortar de păn,ânt sau de var care 

permit evaporarea afJCI infiltrate. 

Se va reface sau construi (dacă este 

cazul trotuar de qarda µcnmetral. cu 

pantă sufic1e11t;i , care sa indepartcze 

apele pluviale de fundaţia construct1ei. 

Acesta se va realiza din materiale 

naturale. cu rostun de dilataţie. rar în 

punctele de scurgere a aµclor pluviale 

Extinderile şi s;iu conversiile vor uric 

cont de recornandari!e drn cap,tolclc 
anterioare. în functie de volumu 

rezultat al construcţ1e1 . 

AŞA NU: Lipsa trotuaru/tu a condus 

la dcterroararea pereţilor în parte,, 
infcrroară 

probleme multiple se întâlnesc mar 

ales l;i 11nobilele de 1111că anvergura 

se vor realiza detalii 

favorizeze indcptirtarca 

care 

lor 

sa 

de 

AŞA NU: Sodun tcncwte cu mortar de ament. 



5.4 TÂMPLĂRIA SI GOLURILE 
' 

Prevederile referitoare la uşi ş1 

ferestre privesc materialele de 

construc\ie. conformaţia acestora. 
soluţiile de umbrire şi culorile. 

Acolo unde este posibil. se 

recomandă apelarea la tehnici 

tradiţionale şi meşteşugari locali 

pentru realizarea tâmplărie, interioare 

ş1 exterioare. ca şi pentru realizarea 
feroneriilor şi/sau a diverselor 

elemente decorative metalice de 

mascare, care pot fi bătute sau 

turnate. 

Recomandările se grupează pe trei 

categorii: 
A. Construcţii cu gabarit mic 

(<120 mp), construcţii cu gabarit 
mediu (120 - 250 mp) şi construcţii 
cu gabarit mare (peste 250 mp) 
dispuse în sistem pavilionar 

B. Construcţii cu gabarit mare 
(peste 250 mp) de tip monovolum 

C. lnterven\ii pe construcţii 

existente (de gabarit mic. mediu 
sau mare, dispuse pavilionar sau 
monovolum) 

Toate elementele de tâmplărie 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. 

tfflr -.W •:,V-;i.: 

Uşă scundă. dar lată. la un atelier 

de fierarie lipit de casă. în satul 

Caugagia. comuna Baia. jud. Tulcea. 

Fereastra mică spre prispa. înlr un 
canat. în satul Caugag,a. comvna 

Baia. jud Tulcea 

5.4.1 Specificul local 

111 zona Dobrogei centrale şi a 

Munţilor Măcin. ferestrele întâlnite 

sunt de tipuri variate. în unul (la spaţii 

anexă). două. trei sau mai multe 

canaturi. cu alcătuire sunplă sau 

dublă. împarţite î1 ochiuri de forme 

diferite. Compoz1ţ1a ra,ade1 principale 
mizează pe dispunerea simetrică în ax 

a ferestrelor b1parti1e sau tripartite. 

câte u11a sau doua µentru fiecare 

încăpere Deasemenea. se constată o 
poziţionare a ferestrei lara lega.tura cu 

axul faţadei secundare cu tunpan 

di11spre strada. unde e cazul. 

Mai multe canaturi se întâlnesc 

acolo unde prispele au fost închise cu 

geamlâc. 
Proporţia laturilor ferestrelor variază. 

la rândul ei. în funq1e de numărul de 

canaturi. Acestea au un rol importam 

în conturarea 11nag11111 casei 

tradiţionale. oferind specificitate şi 

individualitate construcţiilor vechi. 

Ferestrele alăturate uşilor sunt de 

cele mai multe ori într-un canat. deci 

mai înalte ş, mai înguste. 
Ferestrele şi. în general. tâmplăria 

(uşi, porţi, obloane) sunt realizate din 

lemn aparent sau vopsite cu vopsele 

pe bază de ulei de in. Lemnul folosit 

pentru tâmplărie/dulgherie este din 

esenţele locale (plop, salcâm. salcie). 

De obicei nu au glaf la exterior. fiind 
dispuse chiar în planul faţadei, fiind 

protejate de ploi de streaşina sau de 

acoperişul pnspet. în cazul 

construcţiior din piatră. se prevedeau 

pervazuri din acelaşi material. de 

grosimi considerabile ( > de 1 O cm). 

Golurile prezintă uneori 

ancadramente. realizate din tencuială 

sau din lemn Nu sunt specifice 

obloane sau storuri pentru umbrire. 

Fereastră 1111că la un spatw 
gospodaresc. in satul Floriile. comuna 
Al11na11. jud Co11s1anţa 

Geamlâc în satul Floreşti. comuna Horia. jud. Tulcea. 

- ----· ~ .. .... _ 
Fereastra spre strada. în [(el canatun cu decor speC1fic fr1 Comuna Ciucurova. 

jud Tulcea 

"""I 

-' 

...J 

...J 

1 
I 

-J 

., 
I 

_J 

-

~ 

_; 

_J 

-' 

"'"li 



,-

,-

,-

-
,... 

-

Ferestre cu câte două canaturi inegale suprapuse. adiacente uşii cu geam. 

subimpărţite în ochiuri cu şprosuri subţiri de lemn. în satul Floriile. comuna 
Aliman. jud Constanţa. 

Fereastră spre stradă în trei canaturi cu decor şi uşă cu geam. adiacentă. 
satul Floreşti. comuna Horia. jud Tulcea 

în 

Prispă închisă cu geamlâc. comuna 
Horia. jud. Tulcea. 

Fereastră cu glaf de piatră la o 
construcţie cu pereţii de piatră. 

comuna Slava Cercheză. jud Tulcea. 

Fereastră de pod la o casă mai 

mare. i'n axul faţadei cu timpan. în 
comuna Mi/Jail Kogălniceanu. jud 
Consta11ţa 

Ferestre înalte. bipartite pe 
orizontala. cu supraluminii. la o casă 
mai i'nalta din comuna Rasova. 1ud. 
Constanţa 

Ferestre mari. cu câte trei canaturi la parter şi cu supralumină la eta1. cu uşi 
mari cu geam. subimpărtite în ochiuri cu şprosuri subţiri de lemn. ,i1 satul 
Floriile. comuna Aliman. jud Constanţa 

Fereastră tripartită. neîmpărţită. cu 
ancadrame/J/ vopsit la culoarea 
tâmplăne,. 1r1 Slava Cercheza. /Ud 

Tulcea. 

Fereastră mica poziţionată în axul 
faţadei cu timpan in satul Floriile. 
comuna Aliman. jud Constanţa 

Doua fereastre alăturate. cu câte 
două canaturi. supralummă şi 

subdivizare a ochiurilor de geam. cu 

ancadrament de lemn. în satul Flonile. 
comuna Aliman. /Ud Constanţa 

Uşă simpla la o anexă 

gospodărească. comuna Istria. jud 
Constanţa 



5.4.2 Recomandări 

Raportul plin-gol. forma ş, proporiia 

golurilor vor fi conform specificului 

local. în raportul plin-gol al faţadelor 

predorn111ă plinul. Ferestrele vor fi 

orientate de regulă spre părţile 

însorite. nu spre nord. Daca 

dimensiunile ferestre, rezultate din 
necesităţi funcţionale sunt mai mari. 

se vor face diverse tipuri de mascări. 

Se interzic suprafeţele man vitrate. 

ne1ustificate funcţional în alte situaţii 

decât cele asociate unor verande. Se 

vor lua ca exemplu golurile anexelor 
gospodăreşti caracteristice locului. 

sau golurile vor fi mascate cu traforuri. 

scândura. obloane. etc .. 
Ferestrele vor respecta proporţiile 

tradiţionale şi în ceea ce priveşte 

canaturile şi dispozitia traverselor şi 

şprosurilor Suprafaţa vitrata a 

construcţiilor noi nu va depăşi 30% din 

faţadă. 

Golurile de fereastră trebuie sa aiba 

forme, decoraţii şi proporţii specifice 

zonei. respectând dispunerea logica 

generală pe faţade. Dimensiunile pot fi 
mai rnari, pentru a se asigura 

iluminare naturală corespunzatoare 
fiecărei funcţiuni. Se admit ca accente 

co111poz1ţionale bine justificate 

(deschidere către pe,saJ. folosire 

pasivă a energiei solare). altele decât 

verandele. panourile vitrate de 

dimensiuni ma, man. dar nu pe rnai 

mult de 50% din suprafaţa faţadei. 

Grilajele nu fac parte din specificul 

dobrogean. Daca sunt necesare 

măsuri antiefracţie sau antivandalism. 

se vor folosi foliile speciale la vitraje. 
Nu se recomandă rulourile 

exterioare şi obloanele din PVC sau 

metalice. Feroneria va avea culori 

discrete. nestrălucitoare 

Căramida de sticla ş, alte tipuri de 

sticlă structurală sunt de evitat atât din 

punctul de vedere al nespecificităţii. 

cât şi din motive de transfer terirnc 

ridicat şi producere a condensului pc 
suprafaţa interioara. 

Vitrajele mari. neîmpărţite în ochiuri 

spre exterior. se recomanda doar în 

cazuri bine argumentate compo

ziţional. 

Se interzic elementele decorative 

nespecifice zonei şi culorile stridente 

la elementele de tâmplărie, 

necaracteristice locului. 

A. Construcţii noi cu 
gabarit mic (<120 mp), 
construcţii noi cu gabarit 

~ 

mediu {120 - 250 mp) şi 

construcţii noi cu gabarit 
mare (peste 250 mp) 
dispuse Î n sistem pavilionar 

Materiale 

Ferestrele ş, 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 esenţe adecvate condiţiilor 

climatice. 111 realizarea acestora se vor 

respecta tehnicile tradiţionale şi se vor 

activa. pe cât posibil meşterii din 

zona. Tâmplăria poate fi simplă sau 

dublă. în funcţie de necesarul de 

izolare termică corelat cu climatul şi 

factorii de mediu din zona în care se 

insereaza construcţia. Elementele 
componente ale tâmplăriei: rame. 

cercevele. şprosuri. traverse etc. se 
vor realiza din lemn În mod 

excepţional. pentru o anumita contor 

mare la reglementarile pnv1nd 

securitatea la 111cendiu. care nu poate 

fi obţinută cu lemn. sau rezistenţa la 
deteriorări le cauzate de anunale. se 

poate folosi tâmplărie metalică, strict 

în amplasamentele impuse de lege. 
Pentru îndeplinirea cerin{elor actuale 

privitoare la eficient.a energetică. se 

poate folos, vitra1ul termoizolant. cu 

două sau trei foi de sticlă şi cu gaz 

inert între ele Pentru a asigura un 

grad sporit de izolare fonica. pentru 

construcţiile situate pe lângă drumurile 

cu circulaţie intensă sau dacă funcţia 

o impune. atât pentru vitrajul 

termoizolant, cât şi pentru pentru 

vitrajul simplu de la geamurile duble, 

se pot folosi foi de sticlă de grosimi 

diferite. care .rup'" vibraţia sunetului. 

Geamul folosit va fi cu preponderenţă 

transparent. poate fi acoperit cu 

diverse folii care sa realizeze controlul 

solar. fără a modifica culoarea şi 

textura acestuia. Nu se vor folosi· 

geam bombat. geam reflectorizant. în 

mod excepţional ş, Justificat, atunci 

când contextul ş, funcţia o impun, se 

pot folosi şi alte tipuri de 

prelucrări/acopenn ale sticlei (de 

exemplu: folii speciale necesare 
măsurilor antiefracţie sau 

antivandalism). 
Pentru asigurarea cerinţelor 

privitoare la igienă şi sănatate. se pot 

folosi aerisitoare cu ac(ionare 

automata (incluse în tocul geamului} 

sau manuală. pentru a asigura o 

ventilare naturală a spaţiilor 111terioare. 

atunci când alcâtuirea ferestrelor 

generează o solutie etanşă, care nu 

permite împrospătarea aerului (altfel 

fiind necesare sisteme suplimentare 
de ventilare meca111că sau naturală). 

Conformaţia ferestrelor 

Ferestrele vor respecta µroporţii le 

tradiţionale îrnre lungime ş1 lăţime. în 

relaţie cu numărul de canaturi. în 

AŞA NU: Chiar dacă mărimea golurilor respecta specificul local. dispunerea 

lor rara pe o faţadă prea lunga modifica discrepant armonia acesteia. 

nemaivorbind de macerialele de import ul/lizate pentru tâmp/arie (PVC). 

învelitoare. soclu şi tencutala. 

AŞA NU: Rulouri metalice. aplicate. la ferestre mult prea mart. prote1ate de 

scresrm mult prea nucr faţa de spedficul local 
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special la faţada principală. respec 

tând dispunerea logica generala. Se 
recomanda alternarea unor goluri mict 
ale arhitecturii vcrnacularc cu vitraje 
mari. de dimensiunea unu, perete. 

pentru funcţiuni principale care 

necesită iluminare mai multă. Se 

admit ca accente compoziţionale bine 

justificate (deschidere către peisaj. 

folosire pasivă a energiei solare). 
altele decât verandele. panourile 

vitrate de dimensiuni mai man. dar nu 

pe mai mult de 50% din suprafaţa 

fatadei. dispuse cu preponderentă 

spre interiorul lotulu 

Nu se vor realiza goluri de forme 

atipice: cerc. triunghi. romb. hexagon 

etc.. care în exploatare pot dovedi 

diverse 1nconve111ente· neetanşeizare 

corectă, solutii complicate de umbrire. 

etc .. 

Soluţiile de umbrire 

Pentru umbrirea suprafeţelor vitrate. 

în specificul dobrogean neexistând 
elemente precum şpaleţi. obloane. 

storuri. se vor folosi cu precădere 

metode de umbrire de la distantă. ca 

streaşina. porticul vegetaţia În ca,,uri 

Justificate formal sau func!ional. se pot 
prevedea obloane sau măsti din lemn 

dupâ forma şi aspectul uşilor ş, 

închiderilor de la anexele gospodăreşti 

specific locale. 

Acopensul prispei către care sunt 

îndreptate ferestrele este o soluţie 

ideală de umbrire. deoarece 

prote1ea1ă de intemperii ş1 poate 

permite însorirea ferestrelor pe timp 

de iarnă ş1 umbrirea lor vara. 

Dacă sunt neccsme obloanele sau 

storurile vor r realizate din lemn se 

vor monta. de preferinţă. la exterior 

(pentru a asigura un control climatic ş1 

o protectic suplimentară a ferestrelor 

împotriva intemperiilor) şi pot avea 

AŞA NU: Se interzic goluri de 

diverse forme pe aceea$i faţadfi. mai 
,"!Ies daca este princ,pa/â $i la stradâ. 

AŞA NU: Se interzic goluri 

triunghiulare la fronton 

AŞA NU: Goluri nealiniate. a câror 

po7iţionare fata de acopenş este 

nespecifică 

Aceste panoun de lemn folosite la 

goluri!P. 1111e1 anexe gospod/1resti d/11 
satul Floreşti pot fi modo/ pentru 

realizarea obloanelor de la ferestro. 
sau pentw 1n:iscarea unor goluri ma, 
mari 

lamele reglabile Nu se vor folosi poate fi obtmută cu ,emn. se ţ,Oatc accente compoz1i1onale bine 1us'ificate 

ruloun exterioare montate cu cutia folos, tâmplărie metalica. strict în deschidere catre pe1sa1. folosire 

aparenta. 
Pentru v1tra1ele cu suprafeţe man. 

acolo unde sunt 1ustificate. se pot 

instala parasolare din lemn. fixe sau 

cu lamele cu unghi reglabil. care să 

camufleze elementele discrepante în 

ansamblul volumetric. Se interzice ca 

aceste conformati1 să se realizeze pe 
fatadele dinspre strada. Elementele de 

lemn se vor prote1a cu ule1un. ceruri 

sau alte solutii naturale. 

Culori le 

Tâmplăria exterioară şi elementele 

de umbrire sau alte elemente 
decorative se pot vopsi unitar în 

diferite nuanţe opace (albastru. verde. 

gri. maro. în funcţ ie de specificul 
localităţii) nesaturate. cu pigmenţi 

naturali. care nu modifica aspectul 

lemnului şi nu dau senzaţia de ud sau 

lucios în locul culorilor. se pot folos, ş1 

baiţurile şi lacunlc care patrund în 
textura lemnului ş, lasă vizibil desenul 

natural al acestuia. 

B. Construcţii noi cu 
gabarit mare (peste 250 mp) 
de tip monovolum 

Materialele 
Ferestrele şi uşile vor fi realizate din 

lemn (111as1v sau stratificat) tratat cu 
ulei, ceruit sau vopsit cu soluţii 

naturale. cu feronerie metalica lt1 

realizarcc1 acestora, se vor rcspecw 

tehnicile tradiţionale ş1 se vor angrena. 

µe cât posibil. meşterii d111 zona 

Elementele co111ponente ale 

tâmplăriei: rame. cercevele. şµrosun. 

traverse etc. se vor realiza din lemn 

ln mod excepţional. pentru o 

anumită conformare antifoc care nu 

amplasamentele 1111puse de lege. pe 
cât posibil 11eviz1b1ta din spat1ul public 
exterior La funcţiunile cu flux de 

c1rcula\1e mai mare mterior,extenor se 

pot folosi uşi automate. batante, 

glisante. etc .. panouri de sticlă mobile 

sau goluri cu dimens1u111 mai mar faţă 

de specificul zonei folosind diverse 
metode de mascare sau camuflare 

Pentru 

actuale 

indepli111rea 

privitoare la 

cenntelor 

eficienta 

energetica. se poate folosi vitra1u1 
termoizolant (cu doua sau trei foi). 

Pentru a asigura un grad spont de 

izolare fonică. atât pentru vitrajul 
termoizolant. cât ş pentru pentru 

vitrajul simplu de la geamurile duble 

se pot folosi 101 de stidă de gros1m1 
diferite. Geamul va fi de prcferint;, 

transparent. Se 111terz1c sticla bombata 

sau cca reflector izantă. În mod 

except1ona1 ş1 1ustif1cat. atunci când 

contextul ş1 functia o impun. se pot 
folosi ş1 alte tipun de prelucrări 

acoperiri ale sticlei [de exemµlu folii 

speciale necesare masurilor 

antiefract1e sau antivandahsm) 

Pentru asigurarea cerintelor de 

calitate privitoare la igienă ş1 sanatate. 

se pot folos aeris1toare cu act1011are 

automată (inciuse î1 i tocul geamului) 

sau m;rnuala. i:,entru a asigura o 

ventilare naturala " spar or 11nerioarc 

atunci când alcatu1rea ferestrelor 
genereaza o solu\1e etanşa Dacă sunt 

necesare. se pot prevedea sisteme 

suplimentare de ventilare meca111ca 

sau naturală 

Conformaţia ferestrelor 

Golurile de fereastra trebuie să aiba 

lorme ş1 proporţii specifice zonei 

respectând dispunerea og,ca 

generală pc fatadc Se admit ca 

pasivă a energici solare). altele decât 

verandele. panourile vitrate de 
dimensiu111 mai man. oar ·1u pe mai 

mul• de 40% din suprafata latade1 

Nu se permit goluri de forme atipice 

cerc. triunghi, romb. hexagon. etc. 

Soluţiile de umbrire 

De preferat. conforn spcc1ficulu1 

zonei se vor folos pentru un bnre 

streş inile sau vegetaţia . 111 cazuri 
iustificatc forr1al sau funcţiona, se pot 

prevedea obloane sau măşti din lemn. 

după forma ş 1 aspectul uşilor şi a 

închiderilor de la anexele gospodăreşti 
specifice local. 

Dacă sunt necesare. obloanele sau 

storurile vor fi realizate lemn. se vor 
monta. de prefern1tă. la exterior 

pentru a as,gura un control climatic ş1 

o protec\1c supl1111entarâ împotriva 

intemperiilor ş. pot avea lamele 

reglabile. care sa permita un grad de 

umbrire optim. a1ustabil. i:,c toată 

perioada zile, ş, în functie de fiecare 

anotimp, dar să nu imp1ed1ce, în 

acelaşi t11np. pătrunderea lum1n•i din 

exterior 
Pentru v1tra1ele cu suprafeţe man. 

acolo unde sunt iustificatc se ţ,<>I 

111stala solut11 de u1nbrire d111 lemn. fixe 

sau cu lamele cu unghi reglabil. care 

sa camufleze elementele discrepante 

în ansamblu volumetric. 

Culorile 

Tâmµlaria exterioară ş1 elemente1e 

de umbrire sau alte elemente 

decorative se pot vopsi 111 diferite 

nuanţe op.-icc. nesaturate sau cu 

µ1gmenţ1 naturali. care nu modifica 

aspectul lemnulu, s, nu dau senzatia 

de ud sau lucios. Pentru colorare, se 

vor alege p1omenti naturali 



C. Jntervenfii pe construcţi
ile existente (de gabarit mic, 
mediu sau mare. dispuse 
pavilionar sau monovo/um) 

Materialele 

Tâmplăria originală. dacă este în 

stare bună. se va recondiţiona. Pentru 

completări sau pentru înlocuirea 

pieselor deteriorate se va prefera tot 

lemnul. masiv sau stratificat. Ca 

tratament se vor aplica uleiul de in. 

ceara sau vopseaua naturală. in 
realizarea acestora. se vor respecta 

tehnicile constructive tradiţionale şi se 

vor angrena. pe cât posibil. meşterii 

comunităţilor din zonă. 

Tâmplăria din PVC sau cea metalica 
se va înlocui cu tâmplărie din lemn 

masiv sau stratificat 

Pentru sporirea confortului de izolare 

termică. se permite. acolo unde 

fereastra este simplă ca alcătuire şi 

vitraj. să se dubleze cu o a doua. cu 

vitra1 termoizolant în două sau trei foi. 

uşi automate. batante. glisante. etc„ 

panouri de sticla mobile 

Pentru a asigura un grad sporit de 

izolare fonică (pentru construcţiile 

situate pe marginea drumurilor cu 

circulaţie intensă sau dacă funcţia o 

impune). atât pentru vitrajul 

termoizolant. cât şi pentru pentru 

vitra1ul simplu de la geamurile duble. 

se pot folosi foi de sticla de grosimi 

diferite. care ..rup" vibraţia sunetului. 

Geamul folosit va fi transparent ş1 

poate fi acoperit cu diverse folii care 

să realizeze controlul solar sau care 
sa mărească rezistenţa la intruziune 

sau vandalizare. făra a modifica 

culoarea şi textura acestuia. Nu se vor 

folosi sticla bombată şi cea 

reflectorizanta. 
Pentru îndeplirnrea cerinţelor de 

calitate referitoare la igienă şi 

sănătate. se pot include în tâmplărie 

aerisitoare. pentru a asigura o 

ventilare naturală a spaţiilor 111terioare. 

atunci când alcătuirea ferestrelor 

crează etanşeitate la fluxul de aer. La 

astfel încat intervenţia sa nu se construcţiile de gabarit mare. acest 

observe din exterior. Se va avea grija lucru se poate obţine cu ajutorul unor 
ca fereastra tradiţională să se poată sisteme suplimentare de ventilare 

deschide înspre interior. Dease- mecanica sau nawrală. 

menea. se poate folosi vitrajul 

termoizolant (cu două sau trei foi) ş1 în Conformaţia ferestrelor 

cazul înlocuirii totale a târnplarie1. 

Tâmplăria poate fi simpla sau dublă. 

în funcţie de necesarul de izolare 
termica corelat cu climatul şi factorii 

de mediu din zona în care se 

inserează construcţia. Elementele 

componente ale tâmplariei' rame. 
cercevele. şprosuri. traverse etc se 

vor realiza din lemn. în mod 
excepţional. pentru securitatea la 

incendiu. se poate folosi tâmplărie 

metalică . La clădirile de gabarit mare. 

cu funcţiuni ce implică flux crescut de 

circulaţie interior/exterior. se pot folosi 

Golurile ferestrelor se vor menţine. 

pe cât posibil. nemodificate. dacă sunt 

originale. sau se vor reface la forma 

inipală dacă au suferit modificări. Se 
permite. totuşi. dacă este necesar 

(mai ales în cazul reconversiilor 

funcţionale). marirea lor sau multipli

carea. cu respectarea proporţiilor 

faţadei ş1 specificului local 

Elementele valoroase se vor 

conserva şi 

folosindu-se 

se vor recondiţiona. 

aceleaşi materiale ş1 

tehnici constructive. sau se vor înlocui 

fără modificarea împărţirii specifice 

Sol uţiile de umbrire 
Elementele valoroase se vor 

conserva ş1 se vor recondiţiona 

folos111du-se aceleaşi materiale şi 

tehnici constructive (atât elementele 

cu forme tipice. cât şi cele cu forme 

atipice). sau se vor înlocui. fără 

modificarea împărţirii specifice. 

Elementele metalice sau din PVC se 
vor înlocui cu lemn 

Culorile 

Tâmplăria exterioara şi elementele 
de umbrire sau alte elemente 

decorative. dupa caz. se pot vopsi în 

diferite nuanţe opace. specifice 

localităţii sau cu pigmenţi naturali 

care nu modifica aspectul lemnului ş1 

nu dau senzaţia de ud sau lucios. 

Pentru colorare. se vor folosi cu 

precadere pigmenţii naturali. 

--. 

AŞA DA: Uşa noua confecţionata 

dupa modelul original 

AŞA DA: Ferestrele tradiţionale 

merita restaurate atunci când se 
prezinta in condiţii acceptabile. 

Elementele degradate din lemn 

trebuiesc ii1locwte. feroneria făcuta sa 

funcţioneze din nou. iar întreg 

ansamblul trebwe prote1at de o 

pelicula de vopsea. 

AŞA DA: Atunci când fereastra nu 

mai poate fi salvată. se poare recurge 
la serviciile unu, atelier local de 
tâmpfar,e. pentru a o reproduce dupa 

croiul or,ginal 

AŞA NU: lnchiderea prispei centrale 

şi montarea w1e1 uşi metalice de 
apartament sunt greşeli care îşi face 

efectele in timp. uşa are rezistenţa 

scazuta la intemperii. iar inrrarea nu 

ma, este protejata de acoperişul 

pnspei spatiul de trecere 
mtenoriextenor traditional disparând. 

AŞA NU: Tâmp/arie de PVC. de 

culoare diferită de cea a 
ancadarmentului. cu împarţire 

aleatorie a canaturilor şi ochiurilor de 

geam de la uşă. 

AŞA DA: Tâmplăne revopsita în 
aceeaşi culoare ca a celorlalte 
elemente de lemn ale faţadei şi 

gardulw. precum ş1 ca a brâului 

decorativ de la cormşa. in comuna 

Slava Cercheza. jud. Tulcea. 
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5.5 ELEMENTELE DE FAŢADĂ 

5.5.1 Specificul local: 
registre orizonta le (coamă, 

cornişă , brâu, soclu) şi 

verticale (prispă , coş de 
fum, etc.) 

Elementele regulatoare care creează 

liniile principale ale faţadelor sunt 

determinate de linia de coamă. de 

linia de streaşină. prispă. soclu. 
Orizontalitatea acestora constituie 

caracteristica principală a arhitecturii 
dobrogene. 

Decoraţiile de faţadă nu sunt foarte 
încărcate şi diferă în funcţie de 

ocupaţia principală a locuitorilor din 

zonă şi de etnia acestora. Stâlpii şi 

grinzile de lemn sunt. de regulă . 

simple. necioplite. dar consolele şi 

capitelurile prezintă detalii decorative 
la capete. 

De asemenea. scândurile de la 
parapetul prispei. de la ancadramentul 
ferestrelor şi de la pazia steşinii apar 

de cele mai multe ori traforate sau 
dăltuite 

Casele lipoveneşti au timpanele de 
lemn mai bogat decorate. din lemn 

traforat. nevopsit sau vopsit în nuanţe 

de verde şi albastru. Astfel de 

decoraţii de timpan apar uneori şi la 

casele cu foişor. care au fronton de 
lemn. 

Prispele centrale. care ocupă 

treimea de mijloc a faţadei. prezintă 

stâlpi de lemn. sau zidiţi. Cei din urmă 
sunt. la rândul lor. cu volumetrie 

simplă, dar sprijină arce în plin cintru 

sau trilobate. 

Decoraţiunile în relief modelate în 

lipitură de pământ. aplicate pe pereţii 

de chirpici mai mult cu mâna decât cu 

ajutorul unor instrumente. nu sunt 

întâlnite foarte des. apar rna1 ales la 

ancadrametele ferestrelor. la cornişe 

Prispa (model de registru ori7ontal) prezintă lemn pus în operă în mod 

decorativ la capitelurile stâlpilor. la pa7ie. la parapet şi la ancadra111cntele 

ferestrelor. în satul Caugag,a. comuna Baia. jud. Tulcea 

sau la frotoanele zidite. ş1 sunt 

colorate diferit. în culori mai 
estompate Finisajele de pe faţadă 
sunt simple. de regula. tencuielile sunt 
acoperite cu vopsea de var. 

preponderent de culoare albă, lemnul 

este tratat cu ulei de in. vopsit în 

aceeaşi culoare ca şi tâmplăria sau 

este băiţuit. păstrându-ş, culoarea 

Prispa: Toate casele sunt prevăzute 

cu prispă, balcon. sau ambele. plasată 

în general pe latura dinspre curte. în 
mod excepţional. poate apărea şi pe 

una sau ambele laterale. Prispa şi 

balconul se caracterizează prin 

diversitatea lungimilor şi lăţimilor. a 

formei. prin sobrietatea decorului 
sculptat în lemn sau în lut. Uneori sunt 

închise cu geamlâc. alteori prispele 

sunt foarte înguste şi lipsite de stâlpi. 

Stâlpii sunt de lemn. sau sunt zidiţi. 

la fel ş1 parapetul (.gărduţul"). 

După formă. prispa poate marca pe 

faţadă un registru orizontal. dacă 

Ancadramente şi decora/ii de 

t1111pa11. in sarul Slava Rusa. co111una 
Slava Cerchez,1. jud Tulcea 
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Prispă centrală ca registru vertical. 

ieşită din planul faţadei. cu fronton 

fără modificarea acoperişulw. la 
Săcele. jud. Constanţa. 

Prispă centrală. cu două coloane 

semiangajate zidite. fără fronton. la 

Pantelimon. jud. Constanţa. 

Prispă centrală. cu doi stâlpi ş, două 

coloane sem,angajate zidite. În satul 

Mireasa. comuna Târguşor. JUd. 
Constanţa 

Prispa scurtă. centrală. cu stâlpi 

7tdili ş, Irc, arce megale i'n plin emiru 
1i1 Pantelimon. Jud Constanta 

acoperă toată lungimea acesteia sau 

2/3. sau un registru vertical. la fel ca 

foişorul (balconul. cerdacul, veranda) . 
dacă este doar pe treimea centrală. 

poziţionat frontal. în axul casei. 

În aşezările din nord-vest. prispele 

sunt puţin înălţate de la nivelul solului. 

nu apar îngrădite şi prezintă stâlpi cu 

secţiune pătrată sau dreptunghiulară . 

nedăltuiţi. Sunt prezente ornamente la 
pazie. străşinar. pseudocapiteluri. 

Caselor din zona de vest le sunt 

specifice prispele late. neîngrădite. cu 

aspect de terasă la care stâlpii sunt 
lipsiţi de capiteluri. 

La unele case cu plan tripartit apar 

coloane masive din zidărie. cu baze 

Parapet si stâlpi zidiţi. i'n comuna 
Târguşor. 1ud Constanţa. 

Soclu foarte mic. cu piatra aparentă. 
În comuna Saraiu. jud. Constanţa. 

Fronton de casă lipovenească. la 

Floreşti. comuna Horia jud Tulcea. 

I 



Panouri decorative din lemn pentru capătul prispei dinspre stradă. în Slava 

Cercheză. jud. Tulcea. 

Diverse modele de pazie din scâdură traforată. În localităţi ca Floreşti. Floriile 

sau Tfi.rgusor 

Cu/oriile uzuale erau pale. din gama 

bej. galben albastru verde. sau albul 

~ 

paralelipipedice ş1 capiteluri cub1forme umezeală, de a asigura orizontalitate """ 

greoaie. susţinând frontonul fo1şorulu 1 clădir ii precum ş1 de a o înă lţa 

cu acoperiş în două ape 

Locuinţe le făra pr ispă pot avea doar 
balcon. cum sum casele patrate 

italieneşti. sau pot avea prispa închisă 

de fapt cu geamlâc. 

Soclul: Pentru nd1carea temeliei s-a 

folosit cu preponderenţa piatra. cu 

rolul de a proteja talpa şi pereţii de 

Casă italienească În Greci. jud. 
Tulcea. 

MA .... ~ 

Casă cu geamlâc în Horia. JUd. 

Tulcea. 

Zidăria de piatră poate fi din aparentă, 

dar de cele mai multe ori este tencuită 

cu pamânt gri sau galben. peste care 

este aplicată uneori o zugraveală de 

var. lnălt 1mea soclului vanaza în raport 

cu panta terenului cu functiunile pc 

care acesta le adăposteşte. cu 

uşurin!a cu care se procura materialul 

de construc!ie sau cu statutul 
proprietaru lu 1. 

A$A NU: Soclului a fost ridicat ca 

înălţime până la ferestre. modificând 

astfel proporţiile faţadei tradiţionale În 
registre orizontale şi anulând 
accentuarea registrului vertical al 
prispei centrale. care trebuia marcata 

de stâlpii rotunzi laterali. acum 
scunaţi. Paramentul, decoraţiile ŞI 

culorile se încadrează totuşi în 
spedficul zonei. 

Locumţă cu pnspă ş1 balcon cu stâlpi şi parapet de lemn în satul Bugeac. 
comuna Ostrov. JUd. Constanţa. 
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5.5.2 Recomandări 

Recomandările se grupea7a pc trei 
categorii· 

A. Construcţii noi cu gabarit mic 

(<120 mp), cnstrucţii noi cu gabarit 

mediu (120 - 250 mp) şi construcţii 

noi cu gabarit mare (peste 250 mp) 
dispuse în sistem pavilionar 

B. Construcţii cu gabarit mare 

(peste 250 mp) de t ip monovolum 
C. Intervenţ i i pe construcţiile 

existente (de gabarit mic, mediu 

sau mare, dispuse pavilionar sau 

monovolum) 

Toate materialele şi alcătuirile 

constructive au nevoie de întreţinere 
în exploatare (în mai mică sau mai 

mare măsură) Realizarea de alcătuiri 

constructive corecte. 

naturale compatibile 

cu materiale 

de calitate. 

precum ş1 urmărirea în execuţie pot 

asigura o durată mai mare de via\ă a 

acestora. împreună cu o întreţinere 

conştientă. periodică. din partea 
utilizatorilor. 

A. Construcţii noi cu 
gabarit mic (<120mp), 
construcţii noi cu gabarit 
mediu (120 - 250 mp) şi 

construcţii noi cu gabarit 
mare (peste 250 mp) 
dispuse În sistem pavilionar 

A.1 Marcarea registrelor 

orizontale: 
Coama este obligatoriu orizontală 

Cornişa. daca este decorată în mod 

traditional la faţadele din zona. se va 

marca obligatoriu la construcţii le noi 

Soclu l: se va marca volumetric s1 

prin finisaie şi va corespunde 

specificului local. Culoarea soclului va 

respecta cromatica specifica asezării . 

Detalierea alcătuirilor s-a realizat la 
capitolul 5.3 Fundaţiile. !nălţimea 

soclului vn respecta specificul local. 
care variaza în funcţie de relief şi de 
rnvelul de inundab1litate ln general. 

soclurile caselor vor fi mici. la aceeaşi 

cota cu prispa Înălţimea soclurilor 

poate fi mărită doar în cazul în care 

terenul este în pantă şi doar în partea 

dinspre vale a casei. după specificul 

local 

Prispa: se va marca. unde e cazul. 

ca registru puternic orizontal pc 
faţadă. cu rol estetic ş1 funcţional 

(control solar). 

Parapeţii de la prispe. cerdacuri sau 
terase. dacă sunt necesari. se vor 

realiza din lemn sau zidărie pl ină. 

după specificul local. Se interzic 

inoxul. materialele plastice. sticla 

colorată. texturi ş, culori nespecifice 

pentru balustrade. balustrii din beton 
sau piatră. Metalul este puţin 

recomandabil - este un material care 

reţine caldura ş1 creează disconfort în 

apropiere. 

Se recomandă folosirea prispei ca 

spaţiu funcţional şi estetic Integrarea 
sa va ţine cont de specificul local. 

proporţii tradit,ionale ş, materiale de 

alcatu1rc piatră chirpici. căram1da. 

lemn. etc„ Elementele componente 

pot prim,. de asemenea. ornamente 

minime. ele având rolul de a subli111a 

ş1 de a potenta frumuseţea ş1 valoarea 

construcţiei 

A.2 Marcarea registrelor verticale 

Prispa centrala, foisorul: va 

respecta dispunerea în axul faţadei 

principale, sau unei parţi bine 
delimitate a acesteia De asemenea. 

va avea acelaşi rol de marcare a 

accesului şi va păstra elementele 

constitutive caracteristice. materialele 

din care sunt alcătuite (lemn sau 

zidărie) . forma golurilor (uneori cu 

arcade). raportul dintre iniilţ11ne şi 

lătime precum ş1 ponderea în cadrul 
faţade, ş, volumului din care face 
parte 

Coşu l 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 
seismica). cât ş1 de securitate la 

incendiu (există un mare risc de 

incendiu în special în zonele de 

traversare a şarpante, şi. eventual, a 

altor elemente constructive din lemn). 
Pe cât posibil. va respecta forma şi 

materialele de finisaj locale în 

general. mortare de var nezugrăvite 

Nu se acceptă paramentul aparent de 

cârăm1dă şi 111c1 coşurile metalice 

aparente 

A.3 Timpanele si decoraţii le de 

fatada 
Se recomandă o abordare rezervata 

in ce priveşte preluarea elementelor 

decorative din arhitectura tradiţionala . 

cu exccptia acelora a căror 

simbolistica s-a pastrat şi c;ire sunt 

susţinute încă de meşteşugurile 1ocale 

prin continuitate Pot fi preluate şi 

reinterpretate detaliile care marchează 
registrele clădirii profil de streaşină 

profil de cornişa. profil de brâu, pazia 

etc 

Timpanele acoperişurilor în două 

ape se vor propune d111 acelaşi 

material ca peretele µe care stau. sau 

dm lemn. după specificul local 

Ancadrnmentele ferestrelor ş, alte 

decoraţi i ale fatade1 se acceptă doar 

în specificul zonei 
A.4 Streşin ile şi burlanele 

Streaşina. element cu roi de umbrire 

se va reali7a conform spec1ficulu1 local 

ca formă ş, elemente de decoraţie) 

Se 111tcrz1c elementele vizibile de 

captare a apelor pluviale (jgheaburi ş 1 

burlane) AJ:)Cle se vor scurge de pe 
acoperiş .la p,catură" 111 1gheabun de 

piatră. lânga prispă sat. trotuar 

Streas1nc1 ;icoperişurilor cu învelitori 

ceramice va avea o pazie sunplă sau 

decupată decorativ ş1 băiţuita sau 

vopsită in culoarea caracteristica 
loculu, (albastru. verde. maro 

Daca jheaburile ş1 burlanele sunt 

necesare din considerente 

funcţionale. acestea se vor masca. 
astfel încât sa nu fie v:zibile Soluţiile 

de scurgere ale apelor pluviale trebuie 

sa propuna un număr cât ma, mic de 
burlane aparente pe fatade. 

T111ich1geria nu va 11 străluc itoare sau 

realizata din materiale inadecvate. nu 
se vor evidenţia coloristic a 111velul 

construcţie, . Nu se vor folos, elemente 

din PVC sau polietilena. Se pot folos, 

acolo unde este cazul. lanţuri care să 

direcţioneze scurgerea apelor 
pluviale Se vor prelua acele elemente 

caracteristice ş, valoroase pentru 

specificul ·, care se ntegreaza 
A.5 Materialele pentru fi nisaje 

Folosirea de mc1teri;ile naturale 
locale cum sunt piatra. lemnul. varu, 

p1gmenţi1 naturali µentru var. este 

esentiala pentru conservarea 

pe1sa1elor rurale deosebite. 

Piatra va fi pastrata la culoarea sa 

naturala. ,ar d;spo11\1a e, se v.i face ÎI I 

câmpuri sedimentare. cu textura 

regulată sau neregulată ruqoasa. 

pentru a contrasta cu planurile ;ilbe ş 1 

netede 

Se interzic construcţiile cu la\ade din 

lemn. av;ind aspect montan 
Nu se vor folos, placârile ceram,ce 

ca fi111sa1e exterioare pentru pereti ş, 

soclu. deoarece sistemul nu rez istă la 

cicluri repetate de ingheVdezgheţ. 

deteriorându-se in timp foarte scurt şi 

favorizand apariţia 111/iltra\iilor Se 
1nterz1c tabla (tablă simplă tablă 

cutată. tab lă compizită. etc.). mate

rialele care conţin azbest. materialele 

plastice sau PVC ·Ul. similip1atra. etc„ 
Ch,ar dacă se opteaza pentru 

tencuieli moderne. se recomandă ceic 

permeabile la vapon. nelucioase. 

N1.; se vor realiza placan cu piatra 

spartă sau cu e1emente de lemn care 

să dea un aspect _rustic" Conceptul 

de _rustic" este diferit de conceptul de 

_tradi\ionar 

Se pot folosi soluţii ş , alcatu1n 

constructive naturale pentru pereti 

vegetali ş1 acoperişuri înierbate cu 

AŞA NU: Decor:1rea faţadelor pe /oara suprafaţa nu se regaseşte ir, speaficul 

local 



A.6 Culorile 

Fi111sajele exterioare vor fi de culoare 

albă în proporţie de m1n. 80% pe 

fiecare perete. dacă nu există un 
specific anume al localităţii unde se 

inserează construcţia . Se interzic 

culorile tari, puternic contrastante. cu 

excepţia celor caracteristice localitatii 

Piatra va fi pastrată la culoarea sa 

naturală. 

Se vor studia clădirile vechi ale 

localităţii ş1 se vor folosi culorile 

tradiţionale . Pigmenţii utilizaţi în 

vopseluri. uleiuri sau ceruri vor fi 
naturali. Pentru construcţiile noi. exista 

posibilitatea folosirii paramentului 

aparent. fără zugrăveală, din tencuială 

lisă pe baza de var Se pot adăuga 

aditivi care sa stabilizeze tencuiala 

împotriva acţiunii factorilor climat1c1. 

Se va opta pentru nuanţe 11esaturate 

apropiate de cele naturale Albul 

poate fi folosit pretutindeni pentru 

clădiri cu gabarit mic. 

AŞA NU: Nu se recomandă 

folosirea unor culori saturate la 

tencuirea faţadelor. precum cea din 
imagine: această intervenţie. deşi este 
reversibila. alterează calitatea 

spaţiului încon1urător. 

A.7 Tehnologiile 

Se vor folosi tehnologiile locale. care 

trebuie să fie cunoscute ş1 accesibile 

celor care execută. întreţin ş1 

utilizează lucrarea) sau eco-durabile. 

de secol XX I. Pentru oricare di11tre 

variantele pentru care se optează. se 

va avea în vedere realizarea unor 

a lcătuiri compatibile între materialele 

de construc\1e şi respectarea 

principiilor de asigurare a izolării 

termice. a hidroizolării. de igienă şi 

sanătate. de rezistenţa mecanică şi 

stabilitate ş1 de securitate la 1ncend1u. 

Se pot folosi tehnolog11 alternative de 

asigurare a alnnentarii cu energie 

electrică sau termica. în conditiile şi cu 
recoma11dările prezentate în capitolele 

anterioare: panouri solare. panouri 

fotovoltaice. turbine eolie11e la scară 

redusă. pompe de căldura etc„ 

A.8 Ierarh izarea faţadelor 
Se pot trata diferit faţadele. în funcţie 

de importanţa ş1 orientarea sau de 

importan!a şi pozitionarea lor ln 

general. zidurile dinspre vecin 

(calcanele) nu erau zugravite. iar 
fatada din curte. opusă străzii nu era 

nici măcar tencuită uneori. Preluând 

această idee. faţadele construcţiei noi 

pot fi tratate diferit. în funcţie de 

cazul denivelărilor de teren suficient 

de man încât sa pemuta ventilarea 
naturală a acestora. Se va marca 

volumetric ş1 pnn fi111saje şi va 
corespunde specificului local. 

Cromatica va respecta specificul 

aşezari1. Detalierea alcătuirilor ş1 a 

principiilor constructive s-a realizat în 

capitolul 5.3. Fundaţiile. 

Se interzice tencuirea soclului cu 

materiale de tip tencuială decorativa 
mozaicată sau cu s1111ilipiatră: se 

interzice tratarea p1etre1 cu lacuri ş1 

vopsnorii care îi afecteaza porozitatea 

ş1 permeabilitatea la vapori : protejarea 
soclului de murdărie se poate face. în 

stil trad iţional. prin spoirea cu pământ 

gri. În varianta tencuirii soclului. 

proprietarul va trebui să îi urmăreasca 

în timp starea şi sa efectueze reparaţi i 

la finisai ori de câte ori este nevoie. în 
tehnica tradiţională 

ln funcţie de soluţia. destinaţia şi de 

gabaritul construcţiei. se pot marca ş1 

reprezinta un dezidera:. însă nu este, 

de asemenea. obligatorie la acest tip 
de clădiri 

B.3 Tim panele şi decoraţiile de 
faţadă 

Se recomandă o abordare rezervată 

în ce priveşte preluarea elementelor 

decorative dm arhitectura tradiţională , 

cu except1a acelora a caror 

snnbohstica s a păstrat si care sunt 

susţinute înca de meşteşugurile !ocale 

pnn continuitate şi daca sunt potnv1te 
programului arhitectural. 

B.4 Streşinile şi burlanele 

Streaşina. element cu rol de umbrire 

se va realiza conform specificului loca 

(ca formă şi elemente de decoraţie) 

Jgheaburile ş1 burlanele. vor fi. pe cât 
posibil. nevizibile din spaţ i i le publice. 

nu vor fi stralucitoare sau realizate din 

materiale inadecvate. nu se vor 

evidenţia coloristic la nivelul 

construc\ie1 şi vor fi realizate din 

materiale durabile, corespunzătoare 

8 .5 Materialele pentru fin isaje 

Folosirea de materiale naturale 

:ocale cum sunt piatra lemnul. varul. 

pigmenţii naturali pentru var, este 

esenţială pentru conservarea 

pe1sa1elor rurale deosebite 

Nu se vor folos, ca finisa1e 

exterioare placările ceramice pentru 

pere{i $i soclu. i:,lacarile cu tablă (tabla 

simpla. tablă cutată tablă cornpozna. 
etc.). materialele care cont1n azbest. 

materialele plastice sau PVC-ul 

Nu se vor realiza placăr· cu piatra 

spartă sau cu elemente de lemn care 
sa dea un aspect „rustic" Conceptul 

de ..rusuc" este diferit de conceptul de 

.. tradiţional". 

Se pot folosi solu\ii ş1 a lcătuiri 

constructive naturale pentru pere(i 

vegetali ş i acoperişuri îrnerbate cu 

importanţă. marcând foarte clar alte registre orizontale. precum prispa. specificului local. Nu se vor folosi 

registrele orizontale. proporţiile şi 

ritmul golurilor. şi aplicând finisaje mai 

preţioase pe faţada principală ş1 pe 
cea dinspre stradă (daca sunt diferite) 

h1spre curtea din spate. faţada poate 
beneficia de o tratare asemănătoare. 

însă mult mai sumară. 

Se recomandă ierarhizarea tratării 

faţadelor. ţinând cont de specificul 

local. 

B. Construcţii noi cu 
gabarit mare (peste 250 mp) 
de tip monovo/um 

B.1. 

orizontale 
Marcarea registrelor 

Soclul: nu se va înălţa de la nivelul 

terenului amenajat mai mult de 50 cm 

Nu sunt permise demisoluri decât în 

streaşina, care sa se încadreze în 

specificul şi scara locale. fara a se 

crea disproporţii sau dizarmonii. 

Volumetria se va raporta la 
construcţiile învec1nte 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. 
B.2 Marcarea registrelor verticale 

'fn fu~cţie de soluţia ş 1 de gabaritul 

construcţie,. se vor marca registrele 

verticale. care se încadrează în 

specificul şi scara locală. fără a se 

crea construcţii dizgraţioase din punct 
de vedere volumetric. Volumetria se 

va raporta la constructiile învecinate 
şi. pnn estetică, nu va constitui un 

clement discrepant în ansamblul 

aşezării. Marcarea registrelor verticale 

elemente din PVC sau polietilenă. Se 

pot folosi. acolo unde este cazul 

lanturi care să direcţioneze scurgerea 
apelor pluviale. Sistemele de protejare 

împotriva intemperii!or vor fi prevăzute 

doar la tntrarea în clăd ire. 

AŞA NU: Din păcate. acest ttp de 

siloz s-a construit în ultima vreme în 

Dobrogea. în detrimentul celor 
rradiţionale. avantajele de moment 

fiind supraestimate. dezavantajele 
urmând să se recunoască în timp. 

AŞA DA: lncadrare armonioasa ii, peisajul rural a pe,eţilor mas1v1 a, aceswi tip 

de siloz şi a instalaţiilor tehnologice aferente 
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AŞA NU: Se interzice pentru orice 

tip de construcţie folosirea unor 
finisaje metalice exterioare pe 
suprafeţe mari. precum tabla 
indus/r,ală. Se accepta finisarea 

metalică pe suprafeţe foarte mici. 
atunci când fluxul tehnologic sau 
condiţiile obiective de altâ natura o 
impun. 

8.6 Culorile 
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 

vopselun. uleiuri sau ceruri vor fi 
naturali. 

8.7 Tehnologiile 

Se vor folosi tehnologiile locale. care 

sunt cunoscute şi accesibile celor care 

execută. întreţin şi utilizează lucrarea. 

sau eco-durabile de secol XXI. Pentru 

oricare dintre variantele pentru care se 

optea7ă. se va avea în vedere 

realizarea unor alcătuiri compatibile 
între materialele de construqie şi 

respectarea principiilor de asigurare a 
cerinţelor de calitate. 

8 .8 Instalaţiile şi instalaţiile 

tehnologice 

Acestea nu se vor poziţiona înspre 

stradă Elementele aparente care nu 

se încadrează armonios în peisaj se 

vor masca cu vegetaţie sau elemente 

din materiale locale (se exclud PVC-ul 

ş1 polietilena) şi vor avea culori sau 

vor fi vopsite în nuanţe şi culori 

extrase din specificul localităţii. După 

caz. pot fi placate cu materiale 
naturale. specifice zonei. 

Elementele aparente pentru instalaţi i 

şi instalaţii tehnologice vor fi realizate 

din materiale durabile (se exclud PVC

ul şi polietilena). şi vor avea culori sau 

vor fi vopsite în nuanţe şi culori 

extrase din specificul local al zonei în 

care se încadrează După caz. pot fi 
placate cu materiale naturale. 

specifice zonei. Acestea nu vor 

constitui elemente dominante din 

diverse puncte de perspectivă sau 
belvedere ale zonei. iar funcţionarea 

lor nu va avea un impact negativ 
asupra mediului şi a sănătăţii 

populaţiei locale. 

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

C.1 Marcarea registrelor 
orizontale 

Soclul: se va marca volumetric sau 
prin finisaje şi va păstra sau va 

remodela existentul conform 

specificului local. Cromatica va 

respecta specificul aşezării. Detalierea 

alcătuirilor şi a principiilor constructive 

s-a realizat în capitolul 5.3. Funda/iile. 
pag. 40. 

Zidăria de piatra poate fi aparentă. 
cu rosturile umplute cu mortar de var. 

sau tencuită cu mortar pe bază de 

111sip şi var alb, pastă. pentru a 

permite evaporarea apei 111/iltrate prin 
zidărie. 

ln funcţie de program şi de gabaritul 
construcţiei. se vor păstra ş1 alte 

registre orizontale (prispa. streaşina) 

care se încadrează în specificul şi 

scara locală Volumetria se va păstra. 

iar în cazul extinderilor. se va raporta 

AŞA NU: Tncercare de anulare a 

importanţei traveii centrale. cu efect 

vizual major asupra aspectului casei 

la construcţiile învecinate 

C.2 Marcarea registrelor verticale 
Prispa centrala, foişorul : va avea 

acelaşi rol de marcare a accesului şi 

va păstra elementele constitutive 
caracteristice. materialele din care 

sunt alcătuite (lemn sau zidărie). 

forma golurilor (uneori cu arcade). 

raportul dintre înă lţime şi lăţime 

precum şi ponderea în cadrul faţadei 
şi volumului din care face parte. 

Extinderile se vor raporta la 

construcţiile învecinate ş1 nu vor 

constitui un element discrepant în 

ansamblul din care fac parte 

C.3 Timpanele şi decoraţiile de 
faţada 

Se vor păstra şi se vor valorifica 
decoraţiile tradiţionale existente la 

nivelul prispei. stâlpilor. streşinii. 

paziei. frontonului. al capetelor de 
grinzi. dacă acestea sunt specifice 

pe1sajulu1 cultural local Dacă au 

existat sau sunt deteriorate. se pot 

reface întocmai. Ancadramente la 

ferestre şi uşi se acceptă doar dacă 

sunt specifice local i tăţi i. Extinderile se 

vor încadra în specificul local şi prin 

decora!ii. 

C.4 Streşini le şi burlanele 

Streaşina. element cu rol de umbrire, 
se va păstra conform specificului local 

(ca forma şi elemente de decoraţie) 

sau se va reconforma pentru a-l 

respecta. Jgheaburile ş1 burlanele nu 

sunt specifice. Dacă sunt necesare. 
vor fi discrete. nu se vor evidenţia 

coloristic şi se va evita confecţionarea 

lor din PVC sau polietilenă Se pot 
folosi. acolo unde este cazul. lanţuri 

care să direcţioneze scurgerea apelor 

pluviale Se vor păstra acele eleme111e 

caracteristice şi valoroase pentru 

specificul în care se integrează 
C.5 Materialele pentru f inisaje 

Folosirea de materiale naturale 
locale. cum sunt piatra. lemnul. varul. 

pigmenţii naturali pentru var. este 
esenţială pentru conservarea 
peisajelor rurale deosebite. 

Se recomandă repararea/refacerea 
elementelor de arhitectură utilizând 

aceleaşi materiale folosite iniţial. sau 

cu atenţie la compatibilitatea lor. 

Piatra aparentă va fi păstrată la 

culoarea sa naturală, iar dispoziţia ei 

se va face în câmpuri sedimentare. cu 
textură regulată sau neregulată. 

rugoasă. pentru a contrasta cu 

planurile albe ş1 netede. 

Nu se vor folosi mortare pe baza de 

ciment şi finisa1e exterioare precum: 

plăci ceramice pentru pereţi ş 1 soclu. 

panouri de tablă. materialele care 

conţin azbest. tencuiala decorativă 

mozaicată. similipiatra. 

AŞA NU: Aplicarea unor ornamente 

nespedfice. de cu/ort difer,te. 

alterea?a u111talea st armon,a m,agmii 
localitatii 

plastice sau PVC-ul 

Nu se vor realiza placări cu piatra 
spartă sau cu elemente de lemn care 

sa dea un aspect „rustic" Conceptul 
de ..rustic„ este diferit de conceptul de 

..tradiţional" 

Se pot folosi soluţii şi a lcătuiri 

constructive naturale pentru pereţi 

vegetali ş1 acoperişur• înierbate cu 

panta plată sau accentuată 
C.6 Culorile 

Nu se vor folosi culori tari. 
contrastante Se va opta pentru 

folosirea nuan\elor naturale a:e 

materialelor folosite sau a unor culori 

şi nuanţe nesaturate. apropiate de 
cele naturale 

C. 7 Tehnologiile 

Se vor folosi tehnologiile locale. care 

sunt cunoscute şi accesibile celor care 

execută. întreţin şi uti lizează lucrarea. 

sau eco-durabile de secol XXI. Pentru 
oricare dintre variantele pentru care se 

optează. se va avea în vedere 

realizarea unor alcătuin compatibile 

între materialele de construcţie şi 

respectarea principiilor de asigurare a 

cerinţelor de calitate 

C.8 Instalaţiile şi instalaţiile 

tehnologice (dupa caz) 

Acestea nu se vor poziţiona înspre 

stradă Elementele aparente pentru 

insta l aţii şi instalaţii tehnologice nu vor 

fi vizibilr din spaţii publice şi nu vor 

constitui elemente dominante din 

diversele puncte de perspectivă sau 

belvedere ale zonei. iar funcţionarea 

lor nu va avea un impact negativ 

asupra mediului şi a sănătăţii 

populaţiei locale. 



6. CONSTRUCTIILE ANEXE 
' 

6.1 Specificul local 

Anexele gospodareşti , respectiv 

grajdul sau polata (magazia pentru 

alimente ş1 unelte) apar lipite pe 

faţada dorsală a casei sau pe una din 

laterale. în prelungirea acesteia. ori. 

mai rar. perpendicular. în forma de . .L. .. 
Separat de casa se construiau 

„chilerul" (bucătărie de vară ş1 

camara). coşarul (gra1dul de cai). 

saivanul (adăpost pentru vaci ş1 oi). 

curnicul (pentru păsări). cocina. 

porumbarul (pentru depozitarea 

porumbului). hambarul (pentru 

cereale. făină. mala1 - în cazul în care 

acestea nu erau depozitate în gropi). 

cuptorul ln satele lipoveneşti. o 

construcţie anexă specifică este baia 

sau sauna {bania) lipovenească. 

Anexele gospodăreşti sunt alcătuite 

Anexe lipite de spatele casei. în Grajd separat de casă. construit din 

satul Mireasa. jud. Constanţa. chirpici. cu fundaţie de piatra. în 
comuna Saraw. JUd. Constanţa. 

din aceleaşi materiale constructive 

precum casa. ori mai rud11nentare. iar 

acoperişu l are panta mai mica sau 

egala cu a acoperişului casei. 

6.2 Recomandări 

Prevederile privesc materialele de 

construcţie. conformaţia acestora. 

soluţiile tehnice şi compatibilitatea 

dintre materialele de alcătuire. Pe cât 

posibil. se recomandă apelarea 1a 

tehr11c1 tradiţionale şi mesteri populan 

Porumbar in satul Flore$ll. comuna 

Hona. JUd. Tulcea 

lnterven\iile pe construct.ii le existente 

urmează să conserve cât 111a1 mult din 

fondul specific existent. elementele 

discrepante vor fi convertite astfel 

încât sa respecte specificul local 

Orice extindere a acestora. ·11 funcţie 

de gabarit. va urman recomandarile 

pentru grupa de construcţii noi în care 

se 111cadrează. 

Realizarea de alcătuiri constructive 

corecte. cu materiale naturale. 

compatibile. de calitate. precum ş1 

urmânrea în execuţie pot asigura o 

durată ma, mare de viaţă a acestora 

Ghe[ăn"e în Mireasa. comuna 
Târgu$0r. 1ud Constanţa. 

Anexa gospodăreasca construita cu fundaţie de piatra. pereţi din clurpic1 şi Bucatarie de vara lipită de casa. pe lateral şi în tata. in comuna Saraiu. Jud. 

învelitoare de ţigla. în satul Mireasa comuna Târguşor. Jud. Constanţa Constanţa 

împreună cu o întreţinere conştientă . 

periodică. din partea utilizatorilor 

Construcţiile anexe se pot reutiliza 

pentru noi funcţiuni propuse. cu 

păstrarea şi integrarea în specificul 

local al zonei şi păstrarea raportului 

dintre volumetria acestora şi afte 

volumetrii donunante: acestea nu vor 

domina prin volumul ş, plastica 

faţadelor corpul p rincipal existent sau 

elememul principal al ansamblului în 

care urmează să se msereze. Se vor 

•esţ,ecta recomandări le din capitolele 

anterioare. 

Şura (depozit) de lemne. din şipci. în 
comuna Târguşor. jud. Constanţa. 
l(zţ«f -

Structură nespedfica Dobrogei la 

acest hambar podit. din lemn. în 
comuna Topolog. JUd. Tulcea 

Habar podit. din cl11rp1ci. in Vlahi 

comuna Aliman. JUd Constanţa. 
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7. AMENAJĂRILE EXTERIOARE 

7 .1 Specificul local 

Scările exterioare sunt prezente 

sau nu. în funcţie de ridicarea casei 

de la sol. ori de existenţa demisolului 
(beciului). ori a etajului (foarte rar). 

După înălţimea lor. sunt realizate din 

lespezi sau bolovani de piatră. sau 

lemn. pentru construcţiile înalte. care 
sunt foarte rare. În general. cele din 

lemn pornesc de pe un postament de 
piatră. 

Balustrada este prezentă doar la 

scările înalte şi este confecţionaltă din 

lemn, ca parapetul (gărduţu l ) prispei. 

..l.. 
Trepte din lespezi de piatră În satul 

Caugagia. comuna Baia. jud. Tulcea 

Pavimentele 
exterioare 

şi amenajările 

Climatul caracterizat prin nivel anual 
redus de prec1p1taţii a făcut inutilă 

pavarea cu materiale durabile a 

Curte Înierbata în Caugag,a 

platformelor gospodăreşti ş1 a aleilor. 
Curţile erau lăsate cu pământ galben. 

bătătorit. rareori înierbate. Pavajul cu 

piatră este rar aplicat şi pe suprafeţe 

minime. 

Vegetaţia 

Vegetaţia este relativ săracă şi 

constă în pomi fructiferi şi grădinile 

gospodăriilor. Deşi pădurile sunt în 

apropiere. satele se dezvoltă în 

peisaje aproape plate. neîmpădurite. 

împrejmuirile 
împrejmuirile au înălţimea care 

permite vederea peste gard şi sunt 

alcătuite. de regulă. din soclu de 

piatră şi scânduri de lemn lăsat în 

culoarea naturală, văruit sau vopsit 
albastru sau verde. Rareori se mai 

folosesc. nefiind materiale durabile. şi 

mai mult pentru separări funcţionale în 

interiorul gospodăriei. diverse alte 
materiale aflate la îndemână: trestia . 

stuful. nuielele de salcie. 

Porţile. de intrare în gospodărie. de 

intrare pe prispă . de intrare în 

diferitele separări ale gospodăriei. 

sunt realizate din lemn şi nu depăşesc 
înălţimea gardului din care fac parte. 

Constituie doar un element de 
separare ş1 nu marchează un acces 

Banca. poartă. gard în Caugagia. 
iud. Tulcea 

Garduri în Mireasa şi Pantelimon. 

Elemente de mobilier exterior: 
banca, tantană, adăpătoare, etc. 

Se întâlnesc o serie de elemente. 

realizate cu preponderenţă din piatră. 
chirpici sau lemn. 

Fântână de lemn în Pantelimon. Jud 
Constanta. 

Fântână de piatră în Mireasa. jud 
Constanţa 

7.2 Recomandări 

Se recomandă realizarea de alcătuiri 
constructive corecte. cu materiale 

naturale. compatibile. de calitate. 
urmărirea în execuţie. împreună cu o 

întreţinere conştientă. periodică. din 

partea utilizatorilor 

Scările exterioare 
Diferenţele de nivel de pe traseele 

de circulaţie sau de la accesele în 

clădiri vor fi preluate de trepte sau 

rampe realizate în general din 

aceleaşi materiale ca c 1rculaţ1a din 

care fac parte. ln cazul demisolurilor. 

scara de acces la parter va prelua pe 

suprafetele verticale. acelaşi material 

ca cel al paramentului demisolului. 

Acestea vor marca. de regulă. 

accesul principal şi vor avea rolul de a 

prelua eventualele diferenţe de nivel 

existente pe teren. Nu se vor realiza 

scări şi accese care nu se încadrează 

AŞA DA: Trepte din dale de piatră 
nerostuite in comuna Nicolae 

Bălcescu. ;ud. Tulcea 

in specificul local: scăn monumentale. 

realizate din materiale nespecifice 

placate cu ceramica sau cu aspect 
rustic. Treptele sau rampele vor fi 
alcătuite din materiale naturale lemn. 

piatră. cărămidă. ş1 nu vor 1i marcate 

de existenta unor elemente decorative 
excesive 

Pavimentele exterioare 
Aleile pietonale. trotuarele. terasele 

descoperite se vor pava cu dale de 

piatră cioplită. cu rosturi neetanşate. 

cărămidă sau vor fi înierbate sau 

pietruite. Terasele acoperite {prispele) 

se pot pardosi cu duşumea de ;emn 

sau piatră Nu se vor face fundaţii sau 
borduri din beton. Nu se acceptă 

fixarea elementelor de pavaj în beton. 

Se va asigura panta pentru scurgerea 
apelor pluviale ş1 îndepărtarea 

acestora de construcţii concomitent cu 

diri1area către spaţiile verzi. 

AŞA NU: Pardoseală exterioară din 

pavele colorate de beton 

AŞA DA: Pardoseală exterioară 

modernă de terasă şi prispa 



Se va realiza o zonă orizontală de 

gardă de minim 60 cm în jurul 

clădirilor pentru a proteJa peretii de 

umezeală. Se vor crea jghea
buri/rigole la sol. sub streşini pentru 

îndepărtarea apelor pluviale 

Platformele si traseele de circulaţie 

vor urmări suprafaţa terenului natural. 

Nu se vor imperineabiliza suprafeţe 

pnn turnarea de platforme şi alei din 
beton. În mod exceptional. dacă există 

pericolul scurgerii de hidrocarburi. se 

va permite construirea unei platforme 

impermeabile. de dimensiurn mnume. 

cu alcătuirea ş, dotările conform 

norrnatlvelor. Pe cât posibil. aceasta 

ln cadrul amenajariilor, se va păstra 
ierarhizarea parcelei în mod similar 

gospodărie, tipice. spaţiile de grădină 

decorativa. livadă. după caz. 
Suprafaia spaţiilor verzi va fi 

predominantă în cadrul gospodăriei 

(minimum 70% din suprafaţa terenului 

în cazul loturilor dispersate sau peste 

1 OOO mp. rn11111num 60% în cazul 

loturilor adunate. înşiruite sau sub 
1000 rnp). Nu se vor planta specii 

exotice sau specii cu rezistenţă 

ridicată. care pot tinde să ,a locul celor 

autohtone. 
Se pot crea garduri vii din tufisuri 

sau plante caţărătoare. agaţătoare pe 

se va amplasa pe teren sau masca elemente de lemn sau plase metalice. 

astfel încât să nu fie vizibilă din spaţiul 

public 
Culorile pavimentelor vor fi 

naturale. nu se vor utiliza pigmenţi tari 

şi nespecifici. Se recomandă folosirea 

pietrei din carierele locale Nu se vor 

trasa marcaje. Se interzic dalele şi 

pavelele prefabricate din beton sau 
ciment. Se va evita orice compus ce 

conţine asfalt sau răşi111 sintetice. 

Accesele şi amenajările din incintă 

vor ţine cont de accesul maşinilor de 

intervenţie: autospeciala de pompieri. 

ambulanţă. 

Vegetaţia 

Spaţiile libere vizibile din circulaţiile 

publice vor fi tratate ca grădini de 

faţadă. Se va propune plantarea 

AŞA DA: Gard de piatra completat 
cu vegetaţie 1n satul Runcu. comuna 

Pantelimon. jud. Constanţa. 

împrejmuirile 

Înălţimea gardurilor la stradă va fi 

conform specificului aşezării şi nu va 
depăşi 1,5m. lăsând vizibilă clădirea. 

Gardurile din 1nc1ntă şi spre vecinătăţi 

speciilor endemice, dispuse într-o nu vor depaşi înălţimea celui de la 

maniera naturală. Se încurajează . de stradă, decât din necesităţi 
asemenea. utilizarea vegetaţiei ca funcţionale. justificate. Împrejmuirea 

element arhitectural sau de mascare a faţă de vecinătăţi poate prelua 

construcţiilor existente cu gabarite aspectul gardului dinspre stradă ; 

care depăşesc scara Jocului (trebuie 
sa fie prezentă şi pe timpul iernii). 

Sunt interzise speciile exotice ş1 

fasonarea excesiv decorativă a 

arbuştilor 

pentru crearea de intimitate. poate să 
fie dublată sau să se realizeze cu 

vegetaţie de tipul gard viu sau arbuşti 
fructiferi. 

Alcătuirea ş 1 dimensiunile lor vor fi 

similare cu cele învecinate. dacă 

acestea sunt realizate conform 

specificului trad iţional. Se vor folosi 

matenale naturale locale - piatră . 

scânduri de lemn. nuiele. paie. lut. Din 

punct de vedere stilistic. nu sunt 

recomandate decoraţiuni . se va păstra 

aspectul natural al matenalelor 

componente în ceea ce priveşte 

textura şi culoarea Piatra de tip 

moloane de la garduri se poate văru i . 

dacă este uzual în localitate. Lemnul 

se poate băiţui sau vopsi. Nu se vor 

realiza garduri din elemente 
prefabricate metalice. tabla simplă şi 

tablă cutata, elemente din beton 

policarbonat. materiale plastice. care 

să împiedice traversarea curenţilor de 

aer şi a insectelor. Nu se vor realiza 

garduri care să reţină ş, sa radieze 

căldura. având consecin\e directe ş1 

imediate asupra confortului resimţit în 

vecmătate. ln alcatu1ri constructive 

compatibile. se pot folos, matenale 

nespecifice locului care s-au dovedit 

necesare ş, care prin culoare s, 

textura pot fi compatibile cu specificul 

local. 111să într-o proporţie redusa în 

cadrul ansamblului constructiv Nu se 

va folosi sârma ghimpata. 

Sunt 111terz1se culorile 

materialele lucioase. 

stridente 

sidefate. 

elementele prefaoricate metalice. d111 

beton sau ipsos ş1 materialele 

plasuce. Se 1nterz1c gardurile opace 

inalte. din z1dăne. metal şi tabla 

zona adiacentă ş, distrugând AŞA NU: Gard din bea şi beton 

(pârjolind) vegetaţia aflată în armat ş1 poartă din tabla galvanizata. 

AŞA NU: Gard din fier forjat şi 

carbolux. 

AŞA DA: Gard de lemn vopsit tn 

cu/ort spedfice. 111 satul Floreşti. 

comuna Horia. jud Tulcea 

AŞA NU: Gard din panouri de tablă 

cutată zincată. 

AŞA DA: Gard de piatră. în 

Ceamur/ia de Sus comuna Baia Jud. 

Tulcea 

vopsite. sau sârma gh1111pata. precum 

ş, folosirea suprafeţelor de 

policarbonat. p.v.c. sau sticlă armată. 

Se recomandă menţinerea 

comun1cari1 vizuale dintre spatiile 

public. semipubhc şi privat. Gardurile 

din plasă metalică sunt permise doar 

ca element de susţ111ere pentru 

vegetaţie. Pentru funcţiun ile publice se 

mterzice împreimu,rea la stradă. 

AŞA DA: Gard de piatra completat 

cu scânduri. în satul Dulgheru. 

comuna Saraw. Jud. Constanţa. 

A$A DA: Porţi de lemn decorate 

sumar. tn Dulgheru. comuna Saraiu. 

jud. Tulcea. 

AŞA DA: Gard de piatra cu poarta 

de lemn. in Ceamur/ta de Sus. 

comuna Baia. Jud. Tulcea. 

-
--
... 

-
-

-

--

-
~ 



,... 

,-

-
-
,.. 

AŞA NU: M,x de clemente locale ş1 

importate din alte regiuni. cu culori 

nepotrivite 

AŞA NU: Porţi supradimensionate. 

din lablă culatâ de culoare intensă 

AŞA NU: Porţi cu aspect nepotrivit. 

la care nici materialul Învelitorii nu 

este caracteristic Dobrogei. 

AŞA DA: Gard de pintră reparat cu 

lui s1 poarta rccondi/1onatâ din lemn. 

În Runcu. JUd Const,1nta. 

Porţile 

Porţile. de intrare în gospodorie. de 

intrare pe prispa. de intrare în 
diferitele separari ale gospodăriei. vor 
fi realizate din lemn ş i nu vor depăşi 

înălţimea gardului din care fac parte 

Constituie doar un element de 

separare ş1 nu marchează în mod 

deosebit un acces. deci vor avea 

forme simple. făra ornamente 

excesive. cu feronerie vopsită în culori 

discrete. nestrălucitoare 

Elementele de mobilier rural 
exterior: banca, fântâna, cruce, 

adapatoare etc 
Mobilerul - banei. coşuri. panouri de 

afişaJ. pergole. chioşcuri . podeţe. 

fântâni. etc. - vor avea forme simple ş1 

vor fi alcătuite din materiale naturale. 
preferabil locale: piatra. lut. lemn. 

împletituri de nuiele. etc.. discret 

inserate în peisaj. Sunt 

materialele strălucitoare, 

plasticul. fibra de sticlă 

interzise 

inoxul. 

AŞA DA: Fl'mtână cu cumpănă din 
lemn. care trebwe repartJla. în 

Miroas,1. 1ud Constanta 

În cazul tolosir11 materialelor 

moderne, se vor evito culorile şi 

texturile stridente Expresia estetica va 

fi modestă cautând sa puna în valoare 
şi nu să eclipseze peisa1ul construit al 

1ocalităti Se vor exclude stilul urbm1 şi 

11111taţiile unor stiluri istorice 

În alc::ttuirile constructive pot fi 

folosite şi alte materiale 1de ex. 

prinderi metalice etc.). însă acestea 

nu vor avea o pondere importantă şi 

se vor mcadra II specificu ş1 formele 

locale Nu se vor folosi materiale ca 

betonul metalul (de ex .. pe băncile din 
beton ş1 metal nu se poate sta vara 

sau iama). materiale strălucitoare 

(inox) sau alte materiale nesi:,ec1fice 

(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 Jradiţional" 

Iluminarea exterioara 
Nu se va folosi lumina artific1a1ă în 

exces (ţinând cont de contextul cu 

preponderentă natural în care se 

încadrează. aceasta poate dăuna 

bioritmului animalelor din zonă). 

Corpurile de iluminat vor avea volume 

simple. fără ornamente excesive sau 

care mimează stilurile istorice. 

AŞA NU: Proiector şi finna 

lummonsa amplasate m mod 

defecluos fara ,1 se tmc call/ de goluri 

ş1 de ornm11entele faţadei 

Se recomandă folosirea luminii 

calde. apropiate de cea naturală. 

Iluminarea nu se va realiza cu mai 

rnulte culori. Pe cât posib1 se 
recomanda realizarea controlului 

lJnunii cu variatoare. atat pentru 

spatiul public. câl ş1 pentrlJ cel privat. 
Se va evita poluarea lurmnoasa s1 

folosirea luminii artificiale în exces. 

Reclamele, firmele. inscriptiile, 
însemnele 

Aceste se vor amplasa far;i a obtura 

sau concura cu elemente de fatada 

,profilatun. ferestre. streş1n1. etc.) şi nu 

vor depăşi în înălţime registrul 

parterului 
Se va evita poluarea lu111111oasa. Nu 

se admit tuburi fluorescente. sau 

1ocun de culori si intensităţi luminoase. 

Nu se admit reclame luminoase 

pentru produse. Se vor folosi sisteme 

cu umină indirectă. dar NU tip panou 

reflectorizant 

Dimensiunile vor fi specifice 
funcţiunilor pe care le anunţă ş1 se vor 

alege în funcţie de proportiile 

clădirii/clădirilor dar nu vor depăşi 

lătimea de o travee 

Amplasarea panourilor obligatorii de 
identificare a 1nvest1ţiilor se va alege 

astfel încât să nu obtureze 1mag111ea 

de ansamblu a investiţiei 

Echiparea edilitara 
Toate cons1rucţiile 1rebu1e sa 

beneficieze de utilită.\ile necesare 

pentru desfăşurarea activ1tă\ilor 

prev1z1onate. cu respectarea normelor 

de sănătate ş1 igienă. atât pentru 

utilizatori. cât ş1 pentru vecinată\i. 

Acţiunile 1ntrepnnse în acest sens nu 

trebuie. sa deran1eze mediul ş1 sa 
priveze vcc111ăta\ilc prin poluare de 

orice fel (poluare fo111că. scurgeri de 

canalizare şi aoc uzate diverse ,ille 

1nfiltra\ii ş1 materiale care pot afcct;i 

pânza freatica. poluare lummoasă 

etc) Se recomanda ca toate noile 
branşamente pentru electricltatc. 
gaze internet ş, telefonie să fie 

realizate ingropat Se nterz1c 

amplasarea antenelor TV satelit, de 

internet sau de telefonie mobilă 111 

locuri vizibile din c1rculat11lc publice ş1 

d1sounere;;1 vizibilă a cablurilor CATV 

Se incura1eaza amena1area unor 

locun speciale. cu rcspectarc;i 

normelor sanitare. pentru crearea de 

compost 0111 materialele orgarnce 

(resturi al11nentarc. deşeuri de textile 

de orig111e natur.ila crengi. frunLe 

resturi vegetale. restlJri animale 
carton. etc.) Resturile anorga111ce se 

vor depozita pe platforme amena1ate 

pâna la preluarea lor de către firme 
specializate. 

Se încurajează crearea unui sistem 

pc, tru captaren. stocarea şi 

refolosiren apelor pluviale. 

Amp1asarca panourilor fotovoltaice. 

solare se va face astfeî încât să nll 

deterioreze 1mag1nea de ansamblu a 

construcţie• şi a pe1sa1ulu1 incon

jurator Pentru cele amplasate pe 

acoperiş. se vor gasi recomandări rna1 

detaliate în capitolul de Acopcrisun) 

AŞA DA: lnstalatie noua de 

aµroviz1011are cu ,1µa. din fântlma 

existenta, În Runcu. Jud Constan/a 



8. PERFORMANŢA ENERGETICA 

Recomandări 
Prevederile privesc materialele de 

construcţie. conformaţia acestora. 

soluţiile tehnice şi compatibilitatea 

dintre materialele de alcătuire. 

Acolo unde este posibil. se 

recomanda apelarea la teh111c1 
traditionale şi la meşteri populari 

Recomandările sunt comune tuturor 

categoriilor de construcţii: rn1c1. mijlocii 

şi mari. atât noi/conversii/extinderi. cât 

şi existente. 

8.1 Sistemele de 

încălzire ( cerinţele de 
securitate la incendiu) 

Se pot folosi în cont111uare sistemele 

de încălzire tradiţionale. sau şeminee. 

cu respectarea condiţiilor de 

construire şi utilizare. pentru protecţia 

împotriva i11cendiilor. 
Gazul metan şi curentul electric se 

pot utiliza ş1 împreună cu tehnologii 

alternative de producere a energiei 

termice. pentru asigurarea unui minim 
grad de independenţă e11ergetică. 

Dintre acestea. e11umerăm. 
Panouri solare şi panouri 

fotovoltaice: 

• Pompele 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}: 

Eoliene la scară redusă. cu 
condiţia să nu afecteze peisajul. în 

această pnv1nţă. este necesară 

întocmirea u11ui 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 

vecinataţile. Amplasarea lor va 

respecta recolllandanle de la 

subcapitolul Echiparea edilitara 

(pentru fiecare tip de construcţie} 

D11nens1onarea. punerea în operă ş1 

funcţionarea lor trebuie să respecte 

normativele ş1 prevederile tehnice în 

vigoare la data întocmirii 

~ 

A$A DA: 

proiectului/execuţiei lucrărilor de 

co11stru1re 
La ulterior. acolo unde un corp de 

î11călzire modem (radiator. calorifer} 

este mai greu de integrat. dar se 

doreşte un contor! sporit de utilizare. 

on nonnahvele specifice unei funcţiuni 
ill!pu11 anunute soluţii, se pot 

recomanda sistemele de încălzire în 

pardoseală sau în pereţi. electrice sau 

cu agent terll!1c fluid. sau tubulatură 

mascată în plafon 

a le1ancăi (în zonele lipoveneşti) şi 

cuptoarelor /araneşt, ca elemente funcţionale ş, decorative si pentru î11călz1rea 

spaţiilor ş, prepararii hranei este recomandatâ în contmuare. 

E] 

~ 

111 

AŞA DA: Folosirea unui sistem de încălzire în pereţii exterion în planul 
tencuielii este o metodă deosebit de efiaenta şi eleganta de încălzire. Tncălzind 
zidurile groase. cu inerţie termică mare. întreaga construcţie se comportă ca o 
teracotă. Sistemul are însa şi dezavan1a1ul că nu permite lipirea mobilierulw de 

peretele în cauza ş, necesita atenţie spontâ alune, când se bate un cui in 

perete. 

-
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8.2 Eficienţa energeti

că (sisteme şi materiale 
de izolare} 

Se vor folosi materiale naturale 

regenerabile. în alcătu i ri constructive 

care să respecte normativele şi 

prevederile 'n vigoare referitoare la 

izolarea termică. securitate la 
incendiu. etc 

Dacă este necesar. pentru 

termoizolarea pereţilor. pardoselilor şi 

acoperişurilor. se vor folosi sisteme 

ecologice, pe cât posibil cu materiale 

AŞA DA: Exemple de pereţi 

termoizolanţi din baloti de paie. 
ceamur $1 ch1rp1c1 

provenite din mediul local (lână. 

cânepa. paic. rumequs) Sistemul de 
închidere verticală poatP fi :Jlcatu1t, 
spre exemplu. din µereţi dubli. 
distanţaţi. din carămida. cu 

termoizolaţia între ei. 

Suplimentar. se pot folosi tencuieli 

termoizolante. produse local. la faţa 

locului. sau industrial. Nu se va folosi 
pol1st1renul (vezi capitolul 5.2. Pcre(i1). 

deoarece apar probleme legate de 
condens. 1gras1e apari!1a mucegaiului. 

dar şi deoarece este un material care 

polueaza mediul la montai şi este uşor 

de vandalizat de către copii. arnmale. 

persoane agresive. etc. 

AŞA DA: Exemple de pereţi AŞA DA: Izolarea podurilor $i a 

termouolanţi placati cu baloti de paie pardoselilor cu mmeriale ecologice 

sau cu stuf 

Important! 
Dacă, la o constructie existentă 

traditională, de chirpici. se simte 

nevoia de mărire a nivelului de 

izolare termică, se vor avea în 

vedere, în primul rând. acoperisul, 

apoi tâmplăria, apoi pardoseala si, 
în ultima instanta, pereţii. 

AŞA DA: Termoizolaţia di11 lână este 

recomandată Îll mod deosebii. 

Folosind lâna. se sustine o industne a 

prelucrarii produselor locale: lâna. în 

prezent se poate gasi din abundenţa 

în Dobrogea. dar în general se 

;1runca. Aceasta masura este încă la 

i11ceput ,n rara noastră. dar se 

foloseste cu succes $i pe scara largă 
111 ma1oritatea ţarilor europene. 

Un alt matcnal utiftzabil dar 
neexplo:it,1t sunt algele manne. P.11e/e 

pot fi înr.a luate în cons,demre 

De ob1ce1 acoperisul era cel mai 

slab izolat termic deoarece se 
considera ca produse1e agricole (~râu. 

malai). sau paiele pentru ,mnnale 
depozitate în pod pe tunpul 1err111 

ave.iu s: rolul de a păstra caldura în 

interiorul casei. Terrnoizolaren 

suplimentara a acopcrisulu1 este ş, cel 
mai simplu de executat din punct de 

vedere tehnologic. 1ntervenţ1a putând 

li !acuta făra a se strica latade e. 

nterioarele sau învelitoarea 
Tâmplăria existenta din lemn poate 

avea pierder' de căldură importante 

cauzate de mecanismele de închidere 

defecte. învechite, sau de modific,'m 
de planeitate în urma neintret,neni 

corecte ş1 expunerii la umezeala 

Destul de usor aceasta poate fi 

recondiţionată sau 111locu1tă cu al,a 

asemănătoare PVC-ul este exclus ca 

alternativă' 

La sol de asemenea. se poate 

reface stratificaţia. deteriorata în timp 
asigurând existenta stratului de rupere 

a capilantătii. a stratului termoizolator 

a stratului suport pentru pardoseala ş1 

a lin1sa1ulu1 
Pereţii din chirpici au fost 

dintotdeauna suficie,,· de bun, ,zolaton 

termic. Tehnologia corect;i de termo· 

izolare este cea ma, complicată . 

presupunând rezolvarea detaliilor de 

îmbinare cu soclul . cu tâmplăria . 

precum s1 atasarea de peretele 

existent Se va prefera. ca pruna 
măsuri'\. aplicarea de tencuieli 

termoizolante, apo, ingrosarea tot cu 

ch1rpic1. apo, placarea cu a,verse 

materiale s1 sisteme permeabile la 

vapori Pentru alte alcătu1r- de pereti 

se va studia varianta cea mai corecta 

ş, ma, convenabilă de termoizolare, la 

exterior sau 111tenor după ca7 



9. SPATIUL PUBLIC 
' 

9.1. Specificul local 

Specificul cadrului public rural - ..la 

\ară" - este fluiditatea ş1 polivalenţa 

spaţiilor. În Dobrogea. delimitarea 

dintre spaţiul public ş1 cel privat este 

de cele mai multe ori ambiguă. 

Adunările. atunci cănd se prelungesc. 

trec din stradă în curtea unuia sau 

altuia din membrii comunităţii. 

Gardurile. prin înăltimea lor redusă. 

permit continuitatea vizuala între 

public şi privat (rolul lor este numai de 

delimitare a proprietăţii). Adunările 

religioase însă au loc ş1 în jurul 

bisericii sau geamiei. Nu există un 

spaţiu public de tip „agora" Strada şi 

intersecţia străzilor sunt locul de 

întâlnire. joacă. discuţii Spaţiul public 

este mobilat cu cişmeaua. troiţa. 

banca, toate cu valoare func\ională. 

Secţiunea transversală a strazilor 

principale este largă. cuprinzând. pe 

lânga partea centrală pentru circulaţia 

vehiculelor. şi trotuare. rigole şi spaţiu 

verde pe fiecare latură. Materialele 
folosite sunt cele locale: pământ. 

lemn. piatră. pietriş. vegetaţie. Apele 

se scurg în rigole de piatră sau 

î111erbate. Nu se foloseşte metal. nu se 

pun flori decorative de plastic. Astăzi. 
în majoritatea satelor traversate de un 

drum judeţean sau naţional strada 

principală a devenit şosea. astfel încât 

a rămas puţin spaţiu verde sau alocat 

oamenilor. 
Din spaţiul public fac parte· strada. 

malul şi cursul de apă. obiectele cu 

funcţie publică, reclamele. firmele. 

inscripţiile. însemnele. 

Un alt element rnportant este 

atmosfera creată prin folosirea corectă 

a materialelor. cro111aticii şi volumetriile 
construcţiilor Acestea duc la armo111a 

dintre mediul natural şi cel construit. 

Investiţiile recente nu sunt produse 

ale culturii locale. creându-se 

discrepanţe între trecut şi prezent. 

mediul natural ş1 cel construit şi 

alterându-se atmosfera specifică 

rurală (a nu se confunda cu rustică). 

Acest lucru se întâmplă în general pe 

litoral şi în apropierea centrelor 

urbane. 

Elemente de 

exterior: bancă, 

adăpătoare, etc. 

mobilier rural 
fântână, cruce, 

Se întâlnesc o serie de ele111ente 

caracteristice realizate cu 

preponderenţă din lemn. nuiele/leţuri 

şi zidărie din chirpici şi piatră. 

Prevederile privesc materialele de 

construcţie. confor111aţia acestora. 

Coch1rleni. fântâna de piatra. 

soluţiile tehnice ş 1 compatibilitatea 

dintre materialele de alcătuire 

Acolo unde este posibil, se 

recomandă apelarea la teh111ci 
tradiţionale ş1 meşteri populari. 

9.2. Recomandări 

Spa\iul public rural trebure sa-şi 

păstreze autenticitatea. să conserve 

austeritatea. simplitatea şi fluiditatea. 

Acest spec1fc nu trebuie distrus pnn 

diverse amena1ăn urbane (ca în 

oraşe pavele de beton. trotuare cu 

borduri etc.). Pentru a-l conserva 

intact. se recomandă evitarea 

amenajării cu decoraţii tip - caruţe cu 

flori. fântâni arteziene sau plantaţi i 

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. 

Mobilierul urban. cofretele publice şi 

Mihail Kogălniceanu. cruce de 

piatra. 

fJOStunle de transformare şi reglare 

vor fi astfel proiectate încât să se 

integreze în pe1sa1 ş1 arhitectura 

locală. Nu se acceptă proiecte 
tipizate. ci doar soluţi i adaptate 

locului Investiţiile ş1 eve111111entele 

publice - clădiri publice (şcoala. 

primărie. biserică etc.). pieţe pentru 

produsele locale. târguri sezoniere. 

fesllva1un şi sărbători - trebuie sa fie 

exemple de bune practici pentru toată 
comunitatea atât ca arhitectură. cât ş1 

ca amena1are şi integrare în peisaj. 

Drumuri şi alte că i de acces 

public 

Majoritatea drumurilor publice sunt 

neasfaltate. dar pietruite şi întreţmute 

necorespunzător. De aceea, pe timp 

uscat. c irculaţia auto rid ică praful, pe 
timp ploios se face mult noroi. iar 

circu laţia pe timp de iarnă este extrem 

de difcilă. ln ultimii ani. drumurile 

principate sunt moder111zate exclusiv 

pentru circulaţta auto. cu tendinţe de 

amenajări urbane (trotuare înguste cu 

pavele de beton) în interiorul 

localităţilor. 111 mod tradi ţional. 

drumurile sateşt1 sunt delimitate de 

zone îrnerbate. taluzuri sau şantun 

deschise Ele sunt utilizate simultan 
de către oamern, bic iclişti. an11nale. 

cârute/ san1i şi autovehicule Tendinţa 

actuală - prin amenajari şi asfaltare 

este de a creşte şi a favoriza tranzitul 

auto în detrimentul celorla lţi 

paruc1pa11ţi la trafc Acest lucru 

dăunează siguranţei confortului de 

ocu1re ş1 comunitaţi1 La nivelul 

spaţ1u lu1 pubhc. se vor reface 

a' 1n1amentele existente la nivelul 
str~11 (pomi fructiferi sau alte 

ai 1niarnente specifice fiecărei 

tocalitaţi/zone din interiorul local i tăţii ) . 

Se va conserva biodiversitatea 

(inclusiv păstrarea lânga construcţi i a 

speciilor de păsari 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 specifulu1 local, se 

recomandă păstrarea polivalenţei 

Mihail Kogalnicea11u. cale pietruitâ de acces auro spre proprietate pnvata. 

.... 

-' 

...; 

.... 

..... 

._,; 

..... 

-· 



,-

,... 

,-

,... 

,-

drumurilor şi limitarea vitezei auto, 

pastrare;i reţelei stradale existente şi 

a profilclor transversale ale drumurilor 
Nu se permite largirca drumurilor ş1 

crearea de trotuare supraînalţate de 

tip urban. cu rigole îngropate. 

Suprafeţele de circulaţie (drumuri ş, 

ale, publice sau private) trebuie să fie 

cât ma, permeabile cu pavai din 

piatră sau pietriş de calcar. evitându 

se folosirea betonului. asfaltului şi a 

pavelelor din beton. Asfaltarea trebuie 

sa 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 gheaţa stagnează) şi face 
extrem de dificilă folosirea drumului. 

Drena1ul căilor de circulaţie trebuie 

realizat în rigole deschise. înierbate 

Avantajele acestora sunt scaderea 

viteze, de curgere a apelor. reducerea 

riscului de inundaţii în aval ş, 

preepurarea apelor recuperate de pe 

drumuri (fenomenul de filo-epurare). 

Sistemul de 

pluviale. a 

colectarea a apelor 

taluzurilor. podctelor. 
sprijinirilor de pc marginile drumului. 
parapeţilor etc. şi a 111frastructuri1 

drumului se vor rezolva corect. 

înaintea lucrărilor de finisare rutiera în 

cazul drumurilor secundare. pavarea 

cu piatră spartă împănata. pe pat de 

geotextil. este mai rezistentă în timp şi 
mai eferentă. în funcţie de uzura la 

care sunt supuse. se pot face şi 

drumuri de nisip compactat. pământ 

sau înierbate Elementele de sigu
ranţă a circulaţiei (podeţe. ziduri de 

sprijin. parapeţi. etc.) vor li 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 aderenta lor e ma, mica decât 

;:i celor pietruite Pietonalele. trotuarele 

AŞA NU: Betonare şi amena1are rncomoda a platformei din jurul ffmtlinii 

se vor pava cu materiale naturale 

piatra. Uliţele şi r,otecile nu vor Ir 
asfaltate sau pavate. se recomanda 
pietruirea sau înierbarea lor Pentru 
planta\i1le mernte să stabilizeze 

drumurile. se recomandă specii locale 

Zonele de parcare vor fi reali7ate din 

pietriş compactat (criblura spartă) d11 

materiale locale (calcar) Sunt 

inter7ise pavelele de beton ş1 zonele 
asfaltate Parcarile vor fi integrate n 

EJ 

AŞA DA: Uliţa pietruita. Avant8JUI 

este ca o parte din apele meteorice se 

infiltrează în pamânt. rigolele fiind mai 

puţin solicitate. Acelaşi avantaj fi are 
drumul de nisip. 

AŞA DA: Trotuar ş, rigolă înierbate. 

AŞA DA: R1goU1 imerbati1 

vegetaţie şi nu vor fi marcate cu 

vopsele, ca în mediul urba 1. Pistele 

r,cntru b1c1cicletc intre sate sunt foarte 
necesare ş sunt obhgatorru de lacul 
in afara carosabilului. de către 

autontaţilc locale pentru uşurarea 

transportului de scurt parcurs atâl 

pentru localnrc1. cât ş, pentru tunşt1 . 

Aleile pietonale. trotuareie, teraseie 

descoperite se vor pava cu dale de 

piatra cior:,i'tă. cu rosturi neetanşate 

AŞA NU: Pavele nespecifice. 

cărămido sau vor fi îruerbate sau 

pietruite -eraselc ocoperite (prispele) 

se pot pardosi cu dusumca de lemn 
sau p1atr, Nu se vor face fundot1i sau 

borduri d111 oeton Nu se accer:,tă 

fixarea elementelor de pavai în beton. 

Se va asigura panta pentru scurgerP.a 
apelor p1uv1ale ş, indepanarea 

acestora de construC\il concorrntent cu 

dirijarea către spaţiile verzi 

Platformele si traseele de c1rculat1c 

vor urmăn suprafaţa terenului natural 

ş1 pot fi pietruite sau î111erbate . ln mod 

exceptronal, daca exista pericolul 

scurgenr de hidrocarburo se va 

permite construirea u11e1 platforme de 

drmens,uni minime. cu alcătuirea ş1 

dotările conform 11ormatrvelor. Pe cât 

posibil aceasta se va amplasa pc 

teren sau masca astfel încât să nu fie 
v1zib1lă dir spaţiul public. 

Trotuarul. podul carosabil peste 

rigola de la marginea drumului. dacă 

este cazul. se vor amenaja pe ,ăt,me 

minimă necesară din materiale 

naturale (piatră. lemn) şi astfel încât 

să se integreze armonros în 

amenajările alăturate 

Culorile dalelor şi platformelor vor fi 
AŞA DA: Pavaj adecvat din blocuri naturale. nu se vor utiliza pigmenţi tari 

sau lespezi de p,arra ş, nespecifici. Toate matcna1c1e 

AŞA NU: Tratare necorespunzătoa 

re a ,1costamentulu1 str/i711 Nu se 
recomandt1 asfaltarea sau betonarea 
nefundamentata. vegetal/a ş, mobil, 

crul dispar;înd complet 

folosite se vor trata în conscc,n\a şi se 

va urmăn ingrijrreo lor periodică. Nu 

se va folos, piatră decât din canere,e 

,ocale Nu se vor folosi p1gment1. nu 

se vor trasa marcaje. Se interzic 

dalele şr pavelele prefabricate din 

beton Nu se recomandă folosirea 

placărilor din dale de ciment. a 

asfaltului s1 aleilor turnate cimentul 

fiind un matenal care absoarbe ş1 

radiazo căldura. accentueaza 

disconfortul termic ma, ales în 

sezoonelc ca!duroase Se vor folos, 

cu r:,rec.idere sisteme permeabile la 

opă 



Vegetaţia 

La 111velul spaţiului public. se vor 

reface ali111amentele existente la 

nivelul strazii (porni fructiferi sau alte 

ali111amente specifice fiecarei 

localităţi/zone din interiorul localităţii). 

Se va conserva biodiversitatea 

(inclusiv păstrarea lângă construcţii a 

speciilor de păsări ş1 an11nale care 

asigură echilibrul ecosistemului

rându11ele. cucuvele. lilieci vrăbii. 

pescăruşi. berze. etc.). prin folosirea 

plantelor autohtone specifice zonei. în 

general arbuşti. şi a practicilor agricole 
tradiţionale . 

Nu se vor planta specii exotice sau 

Elementele de 
exterior: bancă, 

adapătoare, etc. 

mobilier rural 
fântână, cruce, 

Mobilerul - bănci. coşuri. panouri de 
afişaj. pergole. chioşcuri. podeţe. 

fântâni. etc. - vor avea forme simple şi 

vor fi alcătuite din materiale naturale. 

preferabil locale: piatra. lemn. împle

tituri de nuiele. etc„ discret inserate în 

peisaj Sunt interzise materialele 

strălucitoare. inoxul. plasticul. fibra de 

sticlă. 

ln cazul folosirii materialelor 

modeme. se vor evita culorile şi 

texturile stridente. Expresia estetică va 
fi modestă cautând sa pună în valoare 

specii cu rezistenţa ridicată. care pot şi nu să eclipseze peisajul construit al 

tinde să ia locul speciilor autohtone. localităţii. Se vor exclude stilul urban. 

cel „rustic". imitaţii le unor stiluri 

istorice. 

AŞA NU: Amenajare de tip urban a 

spaţiulw public 

AŞA NU: este 

Pentru zonele de plajă. au deventt 

specifice umbrelele şi umbrarele de 

stuf şi mobilierul de lemn. 

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 unportantă ş1 

se vor încadra în specificul şi formele 

locale Nu se vor folosi materiale ca 

betonul. metalul (de ex„ pe bancile d111 

beton şi metal nu se poate sta vara 

sau iama). materiale stralucitoare 

(inox. tabla zincată) sau alte materiale 

nespecifice (raşi111. PVC. mase 

plastice. fibra de sticlă) Nu se vor 
realiza placari cu piatră sparta sau cu 

elemente de lemn care să dea un 

aspect ..rustic" Conceptul de „rustic· 

este diferit de conceptul de 

.. tradiţional". 

Iluminarea exterioară 
Se va evita poluarea luminoasa ş 

folosirea lu1m11ii artificiale în exces 

Ţinând cont de contextul cu 
preponderenţa natura: în care se 

încadreaza. aceasta poate dăuna 

bioritmului an11nalelor din mediul rural 

Corpurile de iluminat vor ţine cont de 

limba1ul estetic specific zone, (familia 

de forme ş1 materiale specifice). cu 
volume s1111ple. fără ornameme m 

exces sau care numează stilurile 

istorice. Se 1nterz1ce iluminarea cu 

diferite culori. Se recomandă folosirea 

luminii calde. apropiate de cea 

naturala. 

@#DII 
IÎ mJ . (;J 

AŞA NU: Staţii de autobuz realizate din materiale nepotnvite. care se încmg 

vara şi au un aspect neplăcut. impersonal. 

înierbată. vegeta/ia mult prea 

dezvoltata trebwe wnsa regulat. 
AŞA NU: Amenajare disproporţionata a fântânii. cu materiale nespecifice. AŞA NU: Element simbolic. dar care 

nu se încadrează în specificul local 

Reclamele, firmele, inscripţiile, 

însemnele 
Se va evita. de asemenea. poluarea 

luminoasă. Nu se admit tuburi 
fluorescente sau jocuri de culori ş1 

1ntens1tăţ1 lurrnnoase. Nu se adrrnt 

reclame luminoase pentru produse 

Se vor folosi sisteme cu lumină 

reflectata. dar NU tip panou 

reflectorizant. 
011rie11s1u111le vor fi specifice 

funcţiunilor pe care le anunţa ş1 se vor 

alege în funcţie de proportiile 

clădirii/clăd i rilor dar nu vor depăşi 

laţimca de o travee. 

Amplasarea. materialele. cromatica 

şi dimensiunile panourilor de afişaj 

stradal vor fi alese astfel încât sa nu 

fie agresive sau sa obtureze 

construcţiile sau peisajul alăturat. De 
asemenea se va evita stilul rustic. 

Echiparea edi l itară 

Se vor respecta conditiile descrise la 

capitolul 5.6. Reţelele publice se vor 

ampasa îngropat, ar marcarea 

acestora şi se va face discret. 

Elementele supraterane se vor integra 

de asemenea în peisaj sau mascate 

prin folosirea materialelor naturale 
(capace de canalizare. gratare din 

piatră sau fontă. traforun de lemn, 

etc.). 

AŞA NU: Panou publicitar de 

dimensiuni mari amplasat la intrarea 

în sat. 
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ANEXA 1 
Studiu de amplasare şi încadrare în imaginea 

(imagine generală din punct de aseză rii 
' 

belvedere, silueta aşezării, desfăşurate stradale) 

in vederea obţinerii avizului Comisiei 

pe .. încadrarea în specificul local"". 

solicitanţii vor depune on-line. la 

adresa 

sau la secretariatul filialei OAR 

Dobrogea. adresa Bd Tomis nr 

143A. eta1 9 Constanţa. 

• un dosar privind evaluarea 
impactului pe care l-ar avea gabaritul 
investiţiilor cu construcţii de tip hală în 

silueta şi imaginea generală a zonei 

rurale. Dosarul va contine planşe la o 

scară adecvată prezentăr ii şi 

următoarele documente· 

• documentatie fotografică generală 

privind zona în care se va desfăşura 

investitia. în care să apară. din puncte 

de belvedere cunoscute la nivel local 

modul de aşezare în relief a localităţi i. 

principalele repere ş1 limitele localităţii 

(în cazul localităţilor neîncadrate sau 

fără repere înalte. folosit1 vederi 

panoramice din a'ara localitătii) . 

Identificaţi locul invcst1ţie1 pc aceste 

documente. 
• două siluete carn.cterislice ale 

localităt1i prezentate la o scară 

adecvată prezentării . ldent1ficat1 locul 

investi!ie1 pe aceste siluete 

• ortofotoplan sau vedere dr sus a 

iocalitătii de tip Google Earth. cu 

marcnrea punctelor de unde s a făcut 

documentarea fotoqrnfica şi siluetele 

descrise mai sus. ldenlificaţ1 locul 

invcsti!ie1 pc acestă µla11şă . 

• docu111ent;it1,~ fotografica la nivelul 

ochiului s::iu din reµerc în 1111ediat;1 

vecinătate a 11westitic1 Identificaţi 

locul i nvestiţiei pe aceste documente. 

• o desfăşurata stradală. în care să 

apară de o parte şi de alta a parcelei 

111vestiţiei frontul la stradă a cel puţin 

trei parcele ldentifica!i lnrntele 

parcelei 111vestiţ1e1. cu faţada detaliată 

spre stradă a investi(ie1. cotaţi 

amplasarea constructie, fată de 
limitele laterale şi construcţiile 

învecinate. 

• un profil stradal transversal. in care 

să apară construcţiile la stradă de pc 

parcele. sectiunea drumului ş1 

amena1ările acestuia, secţiune 

caracteristică prin construcţia 

111vestitiei. Identificaţi limitele parcelei 

mvestitie1. cotaţi amplasarea şi 

construcţiile învecinate. cotaţi 

sect1unea la o scară adecvată. astfel 

încât 111vestiţia să poată fi comparată 

cu restul construcţiilor descrise. 

• două cadre în pcrspcct1va de la 

nivelul ochiului în susul ş1 în 1osul 

straz1 cu clădirea studiata. Ev1dcntiati 
modul 111 cam ati 111tegrat clădirea în 

fondul c:onstruit vecin ş, în pe1sa1 

extras din regulamentu de 

urb;irnsm în vigo;ire pentru terenul 

studiat {parte scnsi:i ş1 parte 

desenată). 

• fotoqrafll cu 4 5 locuinţe ş, anexe 

gospodăres!i tr.idiţ1011alc din localitate. 

care au ajutat arhitectul să inc:idreze 

propunerea în specificul local. 

ANEXA 2 
Glosar de termeni 

Conservarea: presupune 

menţinerea unei cladiri (structuri) în 

starea existentă. cu stoparea 

degradărilor Este o 1ntcrvent1e care 

nu aduce îmbunătatiri de confort 

clădirii. care nu transformă o clădire 

istorică sau o casă ţărăneasca veche 
într-o clădire locuibilă. Intervenţia se 

pretează ,a ,mobile 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 

eliminarea 

origmală!princ1pală prin 

extinderilor (adăugirilor} 

secundare sau prin reasamblarea 
componentelor (subansamblurilor) 

existente fără a introduce elemente 

noi. Este o mtcrven\ie care "curăţă" 

clădirea de toate extinderile 

inadecvate realizate ·111tr-o ma111eră 

diferită de cea tradiţ1on.;lă sau cu 

caracter de provizorat. ş, care pune în 

valoare clăd irea într o formă ce poate 

fi reconstituita pc baza unor fotografii 

de arhiva. studii ş, cercetări realizate 

pe structura ş1 arhitectura casei. Nu 

presupune inlocuiri masive de 

material. amenaJări de confort 

substant1ale sau extinderi moderne 
Poate 11 aplicată pentru clădin 

vemaculare (lradi\ionale) recente 
µrevăzute cu bucatflrii ş1 toalmc în 

case 

Reabilitarea: insumeaza toate 

intervenţiile care urmarcsc 

valorificarea ş i remedierea clădirii 

(structurii) prin păstrarea semnif1ca\1c1 

culturale a acesteia. Este intervenţia 

cea mai răspândită. deoarece prin 

aplicarea acesteia clădirea devine 
utilizabila în conditii de confort 

contemporane Intervenţia 1ş1 propune 
să conserve tot ce este valoros pentru 

clădirea respectivă să aplice 
reparaţiile necesare la structura 

istorica şi să introducă în structura 

clădirii ;1mena1ărilc riecesare care o 

fac utihzab1 ă pentru o funcţiune nouă 

sau cea origmală. dar îmbunătătită 

(ex zone pmmre. :ermo1zolatii. bai. 

bucătării. acces persoane cu 

dizabilităţ1. etc.) 

Reconstrucţia : presupune 

readuceren clădiri (structurii) intr-u11 

stadiu documentabil d111 perioadă 

anterioar;-i serrnulicaliva ş1 care se 

deosebeşte de restaurare pnn 
111troducerc::i mntcrialulu1 nou i11 

ţesutul clădirii Este o intervenţie 

aplicabila clădirilor i11 stare de colaps 

sau prccolaps. unde structura 

portantă nu-şi mai îndeplineşte rolul. 

Presupune înlocuiri masive de 

material. dar folosirea materialului 

orig111al J;i 1nax1m care v;i fi reaşezat 

111 structura reconstruită prn1 

anastiloză (se va pune exact în locul 
de u11dc a fost demonta li 

Restaurarea şi reconstrucţia presupun 

de fapt o dezasamblare pnrţ1ală sau 

integrală urmată de reconstruire. 

Zona de protecţie: este un teritoriu 

de interes special natural (cu specii 

rare de plnnte sau animale. formatiurn 

geologice rare sau forme de relief 

deosebite) sau construit (arhitectural 
sau istoric) care cuprinde o suprafata 
de teren cu o anumită densitate de 

elemente sau construcţii de interes, fie 
ca acestea se află subteran rezervaţii 

sau situri arheologice) sau vizibile la 

suprafaţa solului (cerwul ,storic sau 

zona istorică a unor localită\1. 

ansamblu urban, etc. ). Dchmrtarea 

zonei prote1ate se face de către 

Consiliul local ş, urmăreşte păstrarea 

zonei prote1ate cât ma11 mult şi câ: mai 

bine pos1b1I . controlul ,rnerven\iilor de 

orice fel defrişări. distrugeri. 

reparaţii. rnod1flcări. demolări . 

construc(i noi. sapatun care să 

afecteze subsolul, etc. - ş, punerea în 

valo;ire a zonei proteJate pentru 

irnbunătăţ1rra calităţ11 mediului ş1 a 

victii locuitorilor. pentru :urism 

nedistructiv 

Autenticitatea: presupune a fi în 

starea de construire iniţială a clădirii. 

pnn păstrarea materialului original 

car<' a îmbătrânit şi s-a patinat odată 

cu trecerea t11npulu1. 

Arhitectura traditionala: 

descrnneaza construcţiile ridicate de 



meşteri. de oameni specializaţi în 

construcţii care ş1-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 specifica zonei din care fac 

parte. Arhitectura tradiţională cuprinde 
şi clădiri cu caracter public (ex: 

biserici). 

Arhitectura populara: este 

arhitectura t radi ţională. aşa cum s-a 

definit mai sus. dar aplicată doar în 

mediul rural. 

Arhitectura rurala: desemnează 

arhitectura în mediul rural - atât cea 
populara cât şi tendinţele de-a lungul 

timpului. Nu are valorile arhitecturii 

tradiţionale sau ale arhitecturii 

populare. 

Arhitectura vernacu lară: termenul 

·vernacular„ vine din limba latina 

·vernaculus" care desemneaza 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 caror 

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 

aşezariiclădin. 

Contextul: este orice relaţie 

relevantă din punct de vedere 

arhitectural între o aşezare1ob1ect ş1 

alte aşezări/obiecte. 

Desemnarea/clasarea: presupune 

identificarea valorilor patrimoniale ale 
unei aşezări/obiect conferându-i statut 

formal pnn legi sau reglementări 

menite sâ menţină acele valori. 

Structura: este substanţa matenala 

ce alcătuieşte o aşezare· geologia. 

depunerile arheologice. reţelele 

construite. clădirile şi flora. 

Structura portanta: este ansamblul 

elementelor de construcţie solidarizate 

între ele. care ţin în picioare o clădire. 

preiau toate sarcinile la care este 

supusă clădirea şi care îi asigura 

sprijinirea ş, transmiterea acestor 
sarcini la sol Principalele 

subansambluri ale unei structuri 

tradiţionale sunt: fundaţ i ile. bolţile, 

planşeele. pereţii portanţi ş1 şarpanta 

sau acoperisul 

Degradarea: este o schimbare de 

stare în mai rău; se referă în mod 

particular la lipsa lucrări lor 

corecte/constante de întreţinere ş i/sau 

la efectele unor intervenţii inadecvate 

asupra unei aşezări/construcţii sau 

asupra valorilor patrimoniale. 

Reparaţia : presupune o lucrare mai 

complexă decât întreţinerea. prin care 

sunt remediate defectele cauzate de 

degradare. vatamare sau exploatare. 
şi care µermite adaptări minore cu 

scoµul de a ob\ine un rezultat 

sustenabil. dar nu 11nplică lucrări de 
restaurare sau alterare/modificare. 

Reversibilitatea: presupune o 

intervenţie ce µoate fi îndepărtată 

oricând pentru a se revern la starea 

iniţială 

Înnoirea: presupune desfacerea ş1 

înlocuirea comprehensiva a unui 

element sau loc. în cazul structurilor 

încorporând în mod natural toate 

elementele. 

Patrimoniul: înglobează toate 

resursele moştenite pe care 

co111u111tatea le aprec iază din alte 

motive decât cel strict utilitar. 

Patrimoniul cultural: însumează 

bunurile moştenite identificate ş1 

apreciate de comunitate ca fi ind 

reflexia şi expresia cunoştinţelor 

dezvoltate. a credinţelor ş1 a trad i ţiilor. 

respectiv a modulu, de interpretare a 
credinţelor ş, tradiţiilor altora 

Patrimoniul natural: însumeaza 

habitatul şi speciile moştenite 

geologia şi morfologia ecosistemelor, 

111clus1v 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 activităţi lor umane din 
trecut. a plantaliilor şi a modului de a 

modela vegetaţia. 

Integritatea: presupune ple11ttud111e 

şi s1ncemate. se refera la păstrarea 

întreaga sau intactă a elementelor de 

patrirnornu natural ş1·sau cultural s1 a 

atributelor acestora. Vine în 

completarea criteriului de autenticitate 

Intervenţia: este o acţiune care are 

efect fizic în structura unei 

aşezări/construcţii 

întreţinerea: este o muncă de rutma 

perpetuă necesara pentru a pastra 
starea de sănătate a unei construcţi 

şi/sau structură sau ţesutul unei 

aşezări în stare bună 

Material natural de construcţie: 

este orice material ce provine din 

mediul natural 1med1at învecinat 

aşezăr i i. poate fi exploatat manual. 
satisface cerinţele de anduraniă. 

confort ş, prelucrabilitate. 

Schimbarea 
schimbarea ce 

mediului istoric 

naturală: este 

are loc în cadrul 

fără interven~e 

umana. lucru care însă. în unele 
cazuri. necesită raspunsun 

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 aşezan. dar care istoric 

vorbind poate fi asociat cu aşezarea. 

Aşezarea/locu l : poate fi orice 

element. la orice scară. al mediului 

istoric. care dispune de identitate 

distinctă percepută de comunitate. 

Proporţionalitatea : presupune 

dimensiune. grad sau orice altă 

caractenst1că masurabilă cu un alt 

obiect. 

Public: înseamnă a fi, a face. a li 
preocupat. a acţiona. etc.. pentru 

oa111e111 ca o comuniwte 

Cadrul: este antura1u! în care 

locul/aşezarea/construcţia este 

percepută împreună cu contextul 

tocai înglobează re l aţiile istorice ş, 

contemporane cu peisa1ul 

încon1urător. 

Semn ificaţia (unui loc): însumează 
valorile naturale ş i culturale 

patrimoniale ale unui loc. adeseori 

formu lată 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 

oamern calităţilor unei aşezări. 

Valoarea estetică: este calitatea ce 

denva din modul în care oamenii 

percep stimulii senzoriali şi intelectuali 

ai unui l oc/aşezare. 

Valoarea comună: este calitatea ce 
denva din semnifica\ia pe care un loc 

îl arc în conşti inţa oamenilor care 

calitatea de a fi în relat1e corectă în relaţionează cu acesta sau a acelora 
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care au o memorie a locului sau au 

trăit o experienţa co lectivă 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. 

Discernămantul 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. 

Peisajul cultural: este un termen ce 

reuneşte diverse manifestări ale 

interacţiunii om - natură representative 

pentru gradul de evoluţie al societăţii 

umane sub influenta constrângerilor 

de ordin fi11c. a oportunităt.ilor 

habitatului natural ş1 a factorilor social. 
economic şi cultural 

Peisajul antropic: se 

caracterizează prin lipsa aproap(' 

totala a elementelor naturale din 

cadrul componentelor pe1sa1ulu1. fapt 

relevant în fi11onomia 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 calităţii mediului dintr un 
anume areal. urmare a unor activ i taţi 

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 inc intă. scările 

exterioare. trotuarele de protecţie; 

(Legea 350/2001 ). 

Procent de ocupare a terenului 
(POT): raportul dintre suprafaţa 

construită (amprenta la sol a clădirii) ş1 

suprafaţa parcelei. Suprafaţa 

construită este suprafaţa construită la 

nivelul solului. cu excepţia teraselor 
descoperite ale parterului care 

depăşesc pl<1nul faţadei a 

platformelor. scărilor de <1cces 

Proiecţia la sol a balcoanelor a căror 

cotă de nivel este sub 3.00 111 de la 

nivelul solului amena1at ş1 a logiilor 

închise ale etajelor se include în 

suprafata construită (Legea 

350/2001 ) Excepţii de calcul ale 

indicatorilor urbanistici POT ş1 CUT: 

dacă o constructie nouă este edificată 

pe un teren care conţine o clădire c.are 

nu este destinată demolării. indicatorii 

urbanistici (POT şi CUT) se 

calcu lează adăugându se suprafaţa 

planşeelor existente la cele ale 

construc\iilor 1101: 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 construcţ i i (Legea 350/2001 ). 

Construcţi i 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 

construcţii lor anexe se autor izează în 
aceleaşi condiţii în care se 

autorizează corpurile principale de 
clăd ire. 

Demisol {prescurtat D): nivel 

construit al clădiri i având pardoseala 

situată sub 111velul terenului 

(carosabilului) înconjurător cu 

maximum 1umătate din înălţimea 

liberă a acestuia si prevăzut cu 

ferestre în pereţii de închidere 

perimetrală Derrnsolul se consideră 

nivel suprateran al construcţ1e1. Atunci 

când pardoseala este situată sub 
nivelul terenului (carosabilului) 

înconjurător cu mai mult de 1umatate 

din îr1ălţ11nea libera. se consideră 

subsol şi se include în numărul de 

niveluri subterane ale construcţiei 

(P118-99 Normativ de siguranţă la foc 

a construcţiilor). 

Echiparea ed ili tară : ansamblul 

format din construcţii. instalaţii şi 

amenajan. care asigură în teritoriul 
localitaţilor funcţionarea permanentă a 

tuturor construcţiilor şi amenajări lor. 

indiferent de ~ziţia acestora faţă de 
sursele de apă. energie. trasee 

majore de transport rutier. feroviar 

aerian sau naval. cu respectarea 
protecţie, mediului ambiant (G.M -

007 - 2000) 

Mansardă (prescurtat M): spaţiu 

functional amenajat integral în volumul 
podului construcţiei Se include în 

numărul de niveluri supraterane. 

(P118-99 Nonnativ 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 ult1mulu1 nivel 
plin 

Parcela: suprafaţa de teren ale cărei 

limite sunt sau nu materializate pe 

tere1 proprietatea unuia sau mai 

multor proprietari. aparţinând 

dome111ului public sau privat şi care 

;ire un numar cadastral ce se însene 

in registrul de publicitate funciară. 

·1mpreună cu construcţiile sau 

amena1ănle executate pe suprafaţa 

sa. parcela reprezrntă un bun imobil 

(G.M - 007 - 2000). 

Pazie: Scândură (ornamentală) 

asezată vertical la capătul din afară al 

căpriorilor unu, acoperis cu streas1nă 

pentru a ascunde capetele acestora 

Suprafaţa construită (SC): 
(amprenta la sol a clădirii) suprafat.a 

construită la nivelul solului. cu 

excepţia teraselor descoperite a;e 

parterului care depăşesc planul 

fatadei a platformelor. scări lor de 
acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a 

căror cotă de rnvel este sub 3.00 m de 

,a 111velul solului amenaJat şi a log1ilor 
închise ale etajelor se include în 

suprafaţa constru ită (Legea 

350/2001). 



ANEXA 3 
Legislaţie 

Reglementari locale 

Planurile Urbanistice Generale ale 
U111taţilor Adm1111strativ-Teritoriale 

aprobate. în vigoare; 

Planurile de Amenajare ale 

Teritoriilor Judetene şi Zonale 

aprobate. în vigoare 

Reglementari naţionale 
Hotărârea Guvernului nr 1516/2008 

privind aprobarea regulamentului 

cadru de urbanism pentru Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării 

Legea nr.10/1995 privind calitatea în 

construcţii. republicată şi actualizată. 

Legea 50/1991 privind autorizarea 

lucrărilor de construcţii. cu modificarile 

ulterioare: 
Legea nr.114/ 1995 Legea locuinţei. 

cu modificările ulterioare: 
Legea nr.153/2011 privind măsuri de 

creştere a calităţii arhitectural

ambientale a clădirilor. cu modificarile 

ulterioare: 
Regulamentul (UE) nr.305/2011 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 9 martie 2011 de 

stabilire a unor condiţii arrnon1zate 

pentru comercializarea produselor 

pentru constructii s1 de abrogare a 

Directivei 89/106/CEE a Consi11ulu1 

Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 

privind stabilirea conditiilor de 

introducere pe piată a produselor 
pentru construcţii. republicata. cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul ministrului dezvoltarii 

regionale s1 locu111ţei nr 839/2009 

pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr 

50/ 1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii. cu modificările 

ulterioare. 
Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind agrementul tehnic pentru 

produse. procedee s1 echipamente noi 

în construcţii. modificată ŞI 

completată: 

Ordinul Ministerului Transporturilor 

Co11strucţiilor 

nr.1889/2004 

ŞI 

pentru 

Turismului 

aprobarea 

Procedurii de agrement tehnic pentru 

produse. procedee si echipamente noi 

în constructii şi Procedurii privind 

avizarea agrementelor tehnice: 

Reglementări tehnice privind 

documentaţiile de urbanism (sursa: 

http://www.mdrap.ro/constructii/reglem 

entari-teh111ce): 

Reglementări tehnice privind 

proiectarea şi executarea lucrărilor de 

învelitori: 
Reglementări teh111ce privind 

proiectarea şi executarea lucrărilor de 

IZOiaţii : 

Regleme11tări teh111ce privind 

proiectarea şi executarea lucrărilor de 
tencuieli. placaje şi tapete: 

Reglementări teh111ce pnvind 

proiectarea şi executarea lucrărilor de 

pardoseli. plite. scafe, elemente de 

scăn; 

Reglementări tehnice privind 

proiectarea şi executarea instalaţiilor 

electrice, de apa ş 1 canalizare. 
termice, condiţionare a aerului. gaze: 

Reglementări teh111ce privind 
proiectarea ş1 executarea clădirilor de 

locuit şi social-culturale; 

Reglementari tehrnce priv111d 

proiectarea şi executarea constructiilor 

111dustriale. agro-zootehnice şi de 

irigaţii; 

Reglementari tehnice privind 

proiectarea ş1 executarea constructiilor 

h1droteh111ce amenajărilor şi 

regulanzarilo1 de râun: 
Reglementari teh111ce privind 

proiectarea ş1 executarea organizării 

lucrărilor de construcţii-montaJ, 

Reglementări tehnice privind 

verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 

de construcţ11-monta1. 

Reglen 1entări tehnice pnvmd 

lucranle de reparaţii, întreţinere ş1 

postutilizare a construcţiilor: 

Reglementări tehnice pnvind 
performanţa energetica a clădirilor: 

Reglementari teh111ce privind 

securitatea la mcendiu: 

Hotarârea Guvernului nr.226/2015. 

privind stabilirea cadrului general de 

implementare a ma.surilor programului 
naţional de dezvoltare rurală 

cofinanţate din Fondul European 

Argricol pentru Dezvoltare Rurală şi 

de la bugetul de stat. cu modificările 

ulterioare: 
Ordinul 961 /2016 al Mirnsterului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru 

aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al procesului 

de evaluare. solutionarea 
contestaţiilor, selecţie şi contractare 

pentru proiectele aferente măsurilor 

din Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurala 2007-2013 pentru care s-a 

dispus evaluarea şi/sau contractarea 

pnn hotărâri 1udecătoreşti definitive 

care pot fi finanţate de la bugetul de 

stat. cu modificările ulterioare. 

Ordinul 76312015 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a procesului de selecţie şi 
al procesului de verificare a 
contestaţiilor pentru proiectele 

aterente masurilor din Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurala 2014-

2020. cu modifica.rile ulterioare: 

Ordinul 1731/2015 al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale priv111d 

instituirea schemei de ajutor de 

m1rnmis „Sprijin acordat 
r111croîntrepn11derilor ş1 întreprinderilor 

mici d111 spatiul rural pentru înfiinţarea 

şi dezvoltarea activitaţilor economice 

neagricole". cu modifica.rile ulterioare. 

Ordinul 2112/2015 a, Mirusterului 

Agriculturu s1 Dezvoltarii Rurale pnv1na 

1nst1tu1rea schemei de ajutor de 

n111111rns „Sprij111 acordat pentru 

stimularea investiţiilor asociate 

conservărir patrimoniului ş1 pentru 

111enţinerea tradiţiilor si 111oşternrii 

sprrituale". cu modifica.rile ulterioare, 

Ordinul 84712016 pnv1nd aprobarea 

Regulamentului de organizare şi 

tuncţ1onare a procesului de evaluare. 

verificare. soluţionare a contestaţiilor 

şi selecţie pentru proiectele aferente 

sub-ma.surii 9.1 ..infiinţarea grupurilor 

de producători în sectorul agricol" ş, 

9.1 a. Jnfiinţarea grupurilor de 

producători în sectorul porrncol" din 
Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020: 

Ordinul 295/2016 al M111isterulu1 
Agriculturii şi Dezvolta.ni Rurale privind 

aprobarea Ghidului solicitantului 
pentru participarea la Selecţia 

Strategiilor de Dezvoltare Locală. 

Reglementâri europene 

REGULAMENTUL (UE) NR. 
13052013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) ş1 de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului: 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN 

APLICARE (UE) NR. 808i2014 AL 

COMISIEI din 17 iulie 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr 1305/2013 al 

Parlamentului European ŞI al 

Consiliului pnv1nd sprij111ul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agncol 

rurală (FEADR): 

DECIZIA DE 

pentru dezvoltare 

PUNERE IN 

APLICARE A COMISIEI din 26.5.2015 

de aprobare a programului de 

dezvoltare rurală al Romârnei pentru 

sprijin dm Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurala CCI 

2014R006RDNP001. 
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