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Rostul ghidului

Rostul acestui material este
de a furniza un instrument de
lucru locuitorilor din mediul
rural,
autorităților
locale,
investitorilor,
proiectanților
și consultanților implicați în
procesul de construire sau
elaborare a unor regulamente
de construire în mediul rural.
Ghidul își propune să fie un
set de reguli ușor de aplicat,
cu exemple clare (inclusiv de
tipul „Așa da”/„Așa nu”), care
să faciliteze alegerea modelelor
adecvate de către cei ce vor să
construiască în mediul rural.
În același timp, prin acest ghid
se dorește ușurarea activității
echipelor
de
proiectare
sau consultanță în alegerea
configurațiilor, a materialelor
și a tehnologiilor necesare
construirii în mediul rural, fie
că vorbim despre proiecte
finanțate prin PNDR, despre
elaborarea documentațiilor de
urbanism sau despre simple
intervenții cu finanțare exclusiv
privată. Obiectivul esențial
al ghidului este păstrarea
nealterată a spiritului așezărilor
în care sunt propuse proiectele
și creșterea calității vieții,
concomitent cu conservarea
tradițiilor și a peisajului cultural
existent – acestea fiind, de fapt,
chiar resurse pentru dezvoltarea
durabilă în mediul rural. În acest
sens, există deschidere pentru

abordări specifice secolului
al XXI-lea care țin cont de
resursele locale, de energiile
regenerabile, precum și de
cunoașterea acumulată local
(meșteșugurile
și
tehnica
populară). Proiectele de succes
din mediul rural evidențiază
faptul că există o legătură foarte
strânsă între calitatea peisajului
natural, a celui construit și
calitatea vieții. Viitorul oricărei
comunități depinde de modul în
care își administrează resursele.
Mediul construit (construcțiile
de orice fel) poate fi o resursă
extrem de valoroasă sau, din
contră, doar un consumator
de resurse. Prezentul material
propune soluții care pun în
valoare înțelepciunea tradiției
constructive locale, a utilizării
responsabile
a
resurselor
locale, dar în același timp
oferă soluții noi, ce țin cont de
materialele și tehnicile moderne
de construcție și de sursele de
energie regenerabilă.

Implicarea comunității în
gospodărirea responsabilă
a mediului construit
Grija cu care întreținem,
reparăm sau construim —
fie că este vorba de casele
tradiționale, părintești, fie de
clădiri noi — reprezintă un
proces ce presupune asumarea

unei responsabilități față de
întreaga comunitate. Orice
clădire trebuie percepută în
primul rând ca o componentă
a ansamblului așezării sătești.
Astfel, o clădire trainică,
frumoasă, care își îndeplinește
bine rostul pentru care a fost
construită, ar trebui să fie
un motiv de mândrie pentru
întreaga comunitate. Acest lucru
devine și mai evident în cazul
clădirilor cu funcțiuni publice
sau
comunitare:
primăria,
școala,
căminul
cultural,
dispensarul, clădirile de cult etc.
Principiile care vor sta la
baza
oricărei
intervenții
asupra mediului construit din
zonele rurale (indiferent dacă
este vorba de conservare,
întreținere, modernizare sau de
construire) sunt următoarele:
•
respectul
pentru
moștenirea culturală: se va
urmări cu precădere integrarea
în context prin păstrarea
nealterată a identității așezării,
a peisajului construit și a celui
natural;
•
responsabilitatea
față de urmași: îmbunătățirea
condițiilor de viață din prezent
prin valorificarea resurselor
locale în mod judicios, pe
termen lung, pentru a rămâne
disponibile
și
generațiilor
viitoare;
•
utilizarea surselor de
energie regenerabile;

•
valorificarea amplasamentului, astfel încât forma
sau volumetria și înfățișarea
clădirii să reflecte climatul local:
orientare și însorire, umiditate
și vânturi dominante, oscilații
de temperatură etc.;

Cula Măldărăști (detaliu arhitectural).

•
utilizarea materialelor
și a tehnicilor tradiționale care,
testate de-a lungul timpului,
reflectă cele mai bune soluții
pentru condițiile de mediu
locale;
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•
utilizarea materialelor
reciclabile și refolosirea apelor
uzate și pluviale.
Pentru noile programe sau
funcțiuni propuse în mediul
rural, întotdeauna se vor analiza
următoarele aspecte:
•
relevanța: „Cât de
necesară este această nouă
clădire sau ansamblu pentru
comunitate? Cum se va asigura
întreținerea și funcționarea
noilor clădiri?”
•
incluziunea
socială:
„Cât
de
echitabilă
este
repartizarea
serviciilor,
a
utilităților, a facilităților de
producție în teritoriu?” Se va
urmări favorizarea accesului
tuturor membrilor comunității,
în aceeași măsură, la noile
funcțiuni.
•
dezvoltarea comunitară prin calificare profesională
și
încurajarea
economiei
locale: În anumite comunități,
deși există resurse de materie
primă
valoroase,
acestea
sunt neglijate de localnici, iar
meșteșugul prelucrării lor s-a
pierdut. În această situație, este
necesară calificarea localnicilor
astfel încât să poată avea acces
la resurse, în vederea susținerii
unor activități de economie
socială capabile să aducă un
venit constant în comunitate.
Acest principiu este extrem
de important, atât datorită
rezultatului direct de ieftinire a
investiției prin folosirea forței

de muncă locale, cât și datorită
efectului pe termen lung pe care
îl asigură: în teritoriu rămân
nu numai funcțiunile capabile
să deservească locuirea, ci și
personalul calificat capabil să
le utilizeze. Acest deziderat
se poate atinge doar printr-o
politică investițională coerentă,
care trebuie să urmeze niște
pași necesari, cum sunt:
•
cooptarea localnicilor
adulți și lipsiți de ocupație ca
mână de lucru, pentru început,
necalificată;
•
aducerea în teritoriu
a inginerilor, a maiștrilor, a
tehnicienilor și a muncitorilor
capabili să instruiască și să
asigure calificarea lucrătorilor
necalificați;
•
organizarea de cursuri
practice și cursuri de fomare și
calificare pentru localnici;
•
dezvoltarea
unor
centre de valorificare a
materialelor de construcție
ecologice rurale cu aplicații în
domeniul construcțiilor;
•
pe măsura derulării
programului,
gradul
de
calificare a personalului crește;
consecutiv, crește remunerația
și capacitatea de a întreține
fondul
construit
existent,
restaurat sau nou;
•
atingerea obiectivelor
avute în vedere la terminarea
programului: aceste funcțiuni
productive
vor
rămâne
în
teritoriu,
urmând
să

Detaliu de perete exterior; arhitectură rurală contemporană.

deservească întreaga așezare
în ansamblul ei; în plus, la
terminarea programului, zona
va fi locuită de un segment
de populație productiv. Acești
muncitori vor fi capabili să
presteze
munci
calificate
în cadrul așezării, dar și în
vecinătate, fiind astfel capabili
să-și
întrețină
casele
și
gospodăriile.

Rostul arhitectului

Arhitectul are rostul de a îmbina
oportunitățile cu resursele și

nevoile beneficiarilor, indiferent
dacă aceștia sunt o familie,
o companie, o organizație
nonguvernamentală (ONG) sau
autorități locale, și de a oferi
soluții realiste în timp util.
Reușita
demersului
său
este direct proporțională cu
adecvarea proiectului la cele
enumerate anterior.
Aceste
aspecte nu trebuie rupte
din contextul mediului rural
românesc de la începutul
secolului XXI, în care confuzia
dintre valoare și nonvaloare

este mult prea des întâlnită.
Arhitectul are și rolul de a-și
consilia beneficiarul, fără a-l
manipula, pentru a asigura
premise realiste unor proiecte
sau demersuri ce au ca finalitate
sporirea calității vieții, inclusiv
prin atributele mediului natural
sau ale fondului construit, la
care participă în mod direct.
Rostul lui este să aducă echilibru
acolo unde este chemat.

1. ZONA VÂLCEA

Cula Duca, secolul al XIX-lea, satul Măldărești, județul Vâlcea. Schiță de Traian Colțan.

1.1.
Delimitarea
geografică și unități
administrativ-teritoriale
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Subzona
Vâlcea
cuprinde
toate unităţile administrativteritoriale ale judeţului, cu
excepția comunelor aparținând
Țării Loviștei.

Județul Vâlcea: Alunu, Amărăști,
Bărbătești, Berislăvești, Budești,
Bujoreni, Bunești, Cernișoara,
Copăceni, Costești, Crețeni,
Dăești,
Dănicei,
Diculești,
Drăgoești Fârtățești, Făurești,
Frâncești, Galicea, Ghioroiu,
Glăvile, Golești, Grădiștea,
Gușoeni, Ionești, Lăcusteni,
Lădești, Laloșu, Lăpușata, Livezi,

Lungești, Măciuca, Mădulari,
Măldărești, Mateești, Mihăești,
Milcoiu, Mitrofani, Muereasca,
Nicolae Bălcescu, Olanu, Orlești,
Oteșani, Păușești, PăușeștiMăglași, Pesceana, Pietrari,
Popești,
Prundeni,
Roești,
Roșiile,
Runcu,
Sălătrucel,
Scundu,
Sinești,
Șirineasa,
Slătioara, Stănești, Ștefănești,
Stoenești, Stoilești, Stroești,
Șușani, Sutești, Tetoiu, Tomșani,
Vaideeni, Valea Mare, Vlădești,
Voicești, Zătreni şi municipiul
Râmnicu Vâlcea.

1.2. Caracteristicile zonei
Zona s-a constituit, de-a lungul
vremii, într-o unitate de cultură a
cărei istorie, pe baza săpăturilor
arheologice, coboară până în
perioada neoliticului. Judeţul
Vâlcea este primul judeţ atestat
documentar din România.

Caracteristici geografice și
climatice

Harta comunelor care compun zona studiată.

Situată în partea central-sudică
a României, zona Vâlcea are
un relief variat: câmpie (în
sud), deal și podiș în zona
subcarpatică și munte (în
nord). Clima este temperatcontinentală, cu slabe influențe
mediteraneene. Geografia și
clima au influențat arhitectura
tradițională, aceasta căpătând
caracteristici
regionale
evidente. Astfel, în monografia

Apicultura, una dintre ocupațiile de bază din zona Vâlcea.

județului Vâlcea (1980), autorii
identifică trei subzone de relief,
cu caracteristici etnofolclorice
distincte: zona montană, zona
colinară și cea de șes.

Caracteristici etnografice

Excluzând Țara Loviștei, care
face obiectul unui ghid separat,
Centrul Județean al Creației
Populare a identificat, în 1974, 6
subzone etnofolclorice: Râmnic,
Horezu, Cerna, Valea Tărâiei și a
Oltețului, Drăgășani, Topolog.

Ramuri economice și
meșteșugărești

Resursele naturale cuprind atât
flora şi fauna bogată (păduri de
conifere şi foioase, urşi, caprenegre, porci-mistreţi, cerbi şi

căprioare), cât şi suprafeţele
întinse de păşuni, fâneţe,
terenuri agricole şi plantaţii.
Resursele minerale cuprind
exploatările de cuarţ, calcare,
sare, cărbune, ţiţei şi gaze
naturale, izvoare de ape termale
şi minerale.
Potenţialul economic este
reprezentat de: agricultură,
silvicultură, industrie (industria
chimică, industria lemnului,
industria alimentară, industria
energetică, prin hidrocentrale
etc.), turism, turism balnear şi
piscicultură. Economia locală
se bazează pe următoarele
elemente: resursele naturale,
reprezentate în principal de
folosinţe agricole şi silvice,
factorii balneoclimaterici şi
factorii de producţie care

Pomicultura, ca ocupație importantă, este generatoare de peisaj identitar.

valorifică resursele naturale şi
umane. Teritoriul este definit de
un grad al sărăciei ridicat.
Ocupaţii principale:
- Agricultura este practicată
în toate localităţile din zonă la
nivel de subzistenţă sau la scară
mare, cu precădere în zona de
centru şi în zona de sud.
- Pomicultura are o veche
tradiţie în zonă, în special în
partea de nord și în cea centrală
a judeţului, unde pomii au găsit
condiţii bune de dezvoltare.
Fructele au constituit o sursă
suplimentară de venituri, prin
vânzarea ţuicii, şi au avut un
rol important în alimentaţia
tradiţională.
- Viticultura este specifică

aşezărilor stabile şi cu o
îndelungată practică agricolă, cu
preponderenţă în partea de sud
a judeţului. Se practică atât pe
terenuri mici, cât şi pe terenuri
întinse.
- Silvicultura se practică în
zonele forestiere, cu precădere
în zona de nord a judeţului.
- Creşterea animalelor se
practică, de asemenea, cu
preponderenţă în partea de
nord a judeţului.
- Apicultura se practică cu
precădere în zona de nord şi
de centru a judeţului şi s-a
dezvoltat datorită bogăţiei florei
melifere; mierea a fost folosită
în alimentaţie până la fabricarea
zahărului din sfeclă, ceara a

servit secole de-a rândul la
iluminat; produsele apicole au
fost întrebuinţate în medicina
populară.
Ocupaţii secundare:
- Vânătoarea a fost favorizată de
pădurile întinse, de varietatea
şi calitatea vânatului, precum
şi de sistemul de proprietate,
care dădea tuturor moşnenilor
posibilitatea să vâneze fără
restricţii; în prezent, vânătoarea
este reglementată.
- Pescuitul s-a practicat în toate
râurile şi pâraiele din zonă; în
prezent, este reglementat.
- Sericicultura a fost practicată
în
zonă
pentru
nevoile
gospodăreşti; în prezent, s-a

pierdut.
Meşteşuguri ţărăneşti:
- prelucrarea obiectelor casnice
din lemn: Romanii de Sus
- prelucrarea lemnului: Horezu
- olărit: Horezu, Vlădeşti
- ceramică: Horezu, Vlădeşti
- ţesături şi port popular: Horezu
- muzicanţi şi lăutari: Vaideeni,
Urşani (meșteri de fluiere)
- feronerie: Horezu
- cojocari: Bărbăteşti, Vaideeni.
Instalaţii tehnice ţărăneşti:
mori de apă (Runcu, Izvarna,
Brădiceni),
pive,
râşniţe,
teascuri, fierăstraie, căzănii etc.
pentru măcinatul grăunţelor,
extragerea uleiului, prelucrarea
lemnului şi distilarea alcoolului.

Țesături și port popular în Horezu.
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Meșteșugul olăritului, Horezu.

Materialele de construcție

Se remarcă utilizarea lemnului
ca material de construcție
preferat pentru casele cu un
singur nivel, dar și pentru casele
înalte, la realizarea nivelului
superior. Nivelul inferior este
fie realizat din piatră, și are
preponderent
funcțiunea
de depozitare (beci), fie are
temelie din piatră. Alături de
piatră se întâlnește și cărămida,
dar și sistemul mixt, alternând
piatra cu cărămida. Nivelul de
locuit este realizat din lemn,

cununile de bârne transferând
greutatea pereților către soclu
prin intermediul unor grinzi
groase, din stejar, numite „urși”.
Principalul
material
de
construcţie este lemnul de
stejar. Se foloseşte piatra
pentru realizarea soclului sau
a soclului înalt. Împreună cu
piatra, după 1900, începe să
se folosească şi cărămida atât
pentru fundaţie, cât şi pentru
coloane şi arcade. Învelitoarea
era din blăni, şindrilă sau şiţă
fixată cu cuie de lemn. În ultima

Biserică de lemn; comuna Nicolae Bălcescu.

vreme, a sporit ponderea de
case de cărămidă cu acoperiş
din țiglă. Până în preajma celui
de-al Doilea Război Mondial,
aproape toate construcţiile
anexe se construiau numai din
lemn. Anexe gospodăreşti cu
pământ bătut sau chirpici s-au
construit în unele sate din sudul
judeţului, în vreme ce în nordul
judeţului s-au ridicat grajduri
sau poverne cu pereţii din
piatră de prund, rotundă. Inițial,
construcţiile de zid cuprindeau
în structura lor piatră, ulterior

au apărut alcătuirile mixte: asize
de piatră şi asize de cărămidă,
urmând ca în arhitectura de
zid de mică amploare (conace,
construite de regulă în ultima
parte a secolului al XIX-lea şi la
începutul secolului al XX-lea) să
se utilizeze cu preponderenţă
cărămida atât la fundaţie, cât
şi la corpul construit (în unele
cazuri, se întâlneşte şi fundaţia
din beton).

1.3. Precizarea trăsăturilor
asemănătoare cu cele
din subzonele învecinate
Analizând
prin
prisma
influenţelor pe care judeţele
vecine: Gorj, Dolj, Olt, Argeş,
le-au avut asupra acestui
spaţiu, se pot distinge mai
multe subzone: zona de nord
(de la masivul Cozia până
înspre sud, în dreptul oraşului
Râmnicu Vâlcea, la vest până la
comuna Vaideeni şi la est până
la râul Olt); zona de centru –
corespunzătoare
depresiunii
Horezu; zona de sud (delimitată
de judeţele Olt şi Dolj, la est de
râul Olt şi judeţul Olt, iar la nord
de depresiunea Horezu); zona
străbătută de valea râului Olteţ
în partea de vest, la limita cu
judeţul Gorj; zona de la est de
râul Olt, învecinată cu judeţul
Argeş. Zona de sud a conservat
mai bine obiceiurile legate de
muncile agricole de peste an.
Arhitectura se caracterizează

prin locuinţa joasă, dezvoltată
pe orizontală, iar meşteşugurile
sunt mai puţin practicate.

Formele acoperișurilor,
pantele, materialele
învelitorilor

Acoperişul este, de regulă,
în patru ape, cu pante
corespunzătoare
zonei
geografice în care se găseşte
construcţia (deal sau munte).
Structura
acoperişului
este realizată din lemn,
iar materialele utilizate la
învelitoare sunt preponderent
şindrila şi ţigla (mai nou, din
considerente
economice,
acestea au fost înlocuite cu
tablă sau alte materiale de slabă
calitate).
Programele de arhitectură
complexe
(cule,
conace),
cu volumetrie care prezintă
îmbinări de volume simple
(cu implicaţii în intersecţiile
acoperirilor
acestora),
păstrează, de regulă, constantă
linia streşinii (aceeaşi pentru
toate pantele şi accentele
volumetrice) şi o multitudine de
ape, neremarcându-se existenţa
unor timpane de zid. Timpanul
de zid/calcanul, la nivelul
acoperişului, este prezent în
continuare doar la construcţiile
anexe,
neutilizate
pentru
locuire din motive de ventilare
a spaţiilor (ventilarea pătulelor
etc. se realiza prin neetanşeităţi
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la nivelul închiderilor verticale).
Aceste caracteristici se întâlnesc
peste tot în Oltenia şi în
Muntenia de sub munte/zona
de deal.

Tipurile de construcţii şi
sistemele constructive

În ce privește construcţiile
de mai mare amploare, zona
se
caracterizează
printr-o
valoroasă
arhitectură
a
lemnului (ca şi Mehedinţi şi
Gorj), cristalizată într-o serie de
construcţii civile şi religioase.
Se întâlnesc în Vâlcea, ca şi în
întreaga zonă a Olteniei, cule
şi case întărite: culele de la
Măldăreşti, Horezu, Bujoreni,
Zătreni, Câmpu Mare. Alături
de acestea, au existat o serie
de case de zid, conace, care au
influenţat, prin stilul arhitectural
şi prin decoraţii, arhitectura
populară: Conacul Pleşoianu
(Măldăreşti), Conacul lui Vintilă
Brătianu (Măgura), Conacul
Bălceştilor etc.
Se disting, ca program de
arhitectură care a influenţat
semnificativ arhitectura civilă
de zid, bisericile şi ansamblurile
monahale de la Cozia, Hurezi,
Govora, Arnota, Dintr-un Lemn,
Bistriţa, Cornetu, Frăsinei,
Sărăcineşti,
Stânişoara,
Surpatele, Turnu.

Conformarea interioară şi
exterioară

Construcţiile, fie că vorbim de
programe de arhitectură simple
(locuinţe) sau cu un grad de
complexitate crescut (conace,
cule, biserici şi ansambluri
monahale), prezintă câteva
elemente definitorii volumetrice
generate de condiţiile climatice
şi geografice:
Prispa – cu nume diferite:
prispă, pridvor, cerdac etc., se
regăseşte atât în arhitectura
lemnului, cât şi la conace, cule
sau ansambluri mănăstireşti.
Foişorul – cu nume diferite:
foişor, balcon, se regăseşte atât
în arhitectura lemnului, cât şi
la conace, cule sau ansambluri
mănăstireşti.
Aproape toate construcţiile sunt
prevăzute cu prispă, întinsă
pe una, două sau trei laturi, cu
funcţiuni utilitare şi estetice.
Foişorul apare pe o faţadă
sau pe mai multe, poziţionat
central sau în lateral faţă de axul
faţadei, adăpostind scara de
acces sau un spaţiu exterior.
Ferestrele,
în
arhitectura
veche, populară, aveau forme
simple, rectangulare, cu sau fără
pervazuri din lemn decorate.
Aceste forme clare, uşor de
realizat constructiv atât pentru
arhitectura lemnului, cât şi
pentru arhitectura de zid, s-au
perpetuat şi sunt prezente în
toate construcţiile. Ulterior, în
arhitectura de zid, au apărut
forme complexe de ferestre,

Casă înaltă cu foișor, culă, casă joasă cu prispă frontală.

preluate
din
arhitectura
mănăstirilor şi implementate
în construcţiile tradiţionale.
Adoptarea acestor elemente
cu rol decorativ se remarcă fie
la construcţiile cu proprietari
bogaţi, fie la construcţiile
apărute pe principalele trasee
comerciale, adică în situaţii în
care cunoaşterea şi accesul la
informaţie erau la un nivel mai
ridicat. De cele mai multe ori,
se remarcă îmbinarea dintre
tipurile
de
ferestre/goluri
practicate: de regulă, ferestrele
şi golurile simple rămân la

corpul principal al casei, în timp
ce formele mai decorate apar la
prispă şi foişor.

Decoraţiile
Arhitectura lemnului

Decorul
caselor
continuă
tradiţia sculpturii în lemn. Un
element decorativ nou este
rama de lemn a ferestrelor,
decorată cu rozete sculptate.
Elementele decorate principale
sunt stâlpii foişorului/prispei,
capetele grinzilor, pălimarul,
coama, pervazurile ferestrelor.
La construcţiile realizate după

Decorații amprentate în tencuială, folosind șabloane din lemn sau metalice.

Primul Război Mondial, apar
decoraţii în tehnica traforajului,
similare cu elementele întâlnite
în zonele Muscel, Dâmboviţa și
Prahova.

Arhitectura de zid

O pondere importantă o are,
în arhitectura de zid, decorul
pictat, dar şi decorul volumetric,
în stuc sau piatră, valorificat şi
păstrat în special în arhitectura
monahală şi ulterior preluat, în
diverse forme, în arhitectura
caselor de zid. Apar, ca
elemente puternic decorative,

golurile/arcadele
foişoarelor
(din paiantă/cărămidă), preluate
uneori şi adăugite construcţiilor
tradiţionale din lemn, prin

tehnica paiantei.
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Decorații amprentate în tencuială, folosind șabloane din lemn sau metalice.

2. SPECIFICUL
LOCAL

Casă din Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.

2.1. Satul
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În zona Vâlcea, satele sunt
moșnenești (Grădiștea), dar și
sate mixte, de moșneni și clăcași
(Vlădești).1 Numeroase legende
de întemeiere atestă fondarea
acestora de către oameni
liberi, veniți din alte zone prin
strămutare de vatră sau fugă
din calea năvălirilor (Slătioara,
Nicolae Bălcescu, Păușești), de
jupâni cu proprietăți (Vlădești),
caz în care satul avea mulți
clăcași, ori de haiduci.
Se spune că „a fost o ceată de
haiduci urmații de poteră. Doi
haiduci, Grădea și Băilă s-au
ascuns în pădurile de pe teritoriul
actual al Grădiștei. Grădea a
format satul Grădiștea, iar Băilă
s-a așezat stânga Oltețului și a
format satul Băila.”2

2.1.1. Moșia satului

S-au păstrat tradiții orale cu
privire la fondarea moșiilor
în zona Vâlcea, prin trasarea
ocolnițelor, adică hotarelor care
puteau fi străbătute de un om
încărcat cu un sac de pământ.
Hotarele moșiilor erau stabilite
de bătrâni sau de reprezentanți
ai obștei și marcate cu troițe,
cruci din piatră, movile sau

1

măguri din pietre. 3

2.1.2.Vatra satului

Vetrele satelor au făcut obiectul
ritualurilor magico-religioase de
întemeiere, păstrate în manieră
orală. De regulă, se împlânta un
stâlp în mijlocul terenului care
urma să fie vatra de sat, apoi se
dădea ocol cu plugul (Alunu).4
Localizare
Unele vetre se situau în marginea
moșiei, ca Lădești, „pe malul
drept al Cernei, spre marginea
de răsărit a moșiei”.
Cele mai multe însă se
situează în mijlocul moșiei, din
rațiuni evidente, utilizând cu
înțelepciune albiile râurilor,
condițiile de relief și microclimat
local. Astfel, Ghiroiu se dezvoltă
în lungul apei și pe dealuri,
Nicolae Bălcescu pe Topolog,
Oteșani pe ambele maluri ale
Luncavățului ș.a.m.d.5
Tipologii
Dată fiind varietatea reliefului
zonei, precum și modul de
apariție al satelor, toate
tipologiile de sat răsfirat sunt
bine reprezentate.
Satul adunat este mult mai
specific zonei învecinate de la
nord, Țara Loviștei.

Alina Ioana Ciobănel et al. Habitatul, vol.1, Oltenia, Ed. Etnologică, București, 2010, p. 27
2
Idem, p.29
3
Ibid., p. 34-36
4
Ibid., p. 80
5
Ibid., p.81

Sat adunat, îngrămădit, în jurul bisericii.
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1. Sat înșirat de-a lungul drumului (Păușești)

2. Sat răsfirat de-a lungul apei (Sălătrucel)

3. Sat răsfirat tentacular, organizat de-a lungul drumurilor și apei (Slătioara, Grădiștea)

4. Sat risipit (Suseni)

2.2. Amplasarea pe lot și
sistemul constructiv
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Caracteristica
principală
a
organizării
gospodăriei
din Vâlcea este tendinţa
de retragere a casei către
mijlocul lotului de pământ ce
formează bătătura, ceairul sau
curtea. Tendinţa de retragere
a locuinței față de stradă se
remarcă atât în arhitectura
tradiţională, ţărănească, cât şi în
modul de amplasare pe teren a
conacelor boiereşti. În general,
cu cât risipirea satului este mai
mare, cu atât suprafaţa ocupată
de gospodărie creşte. Casa este
retrasă în mijlocul suprafeţei
ocupate
de
gospodărie,
care are, în general, o formă
dreptunghiulară, cu proporții
echilibrate. Astfel, este des
întâlnită gospodăria împărțită
în două curți. În partea din
față, dinspre stradă, se află
locuința retrasă față de limita
de proprietate pe toate laturile,
având foișorul și accesul în
gospodărie pe aceeași axă. În
părțile laterale accesului se
află o anexă avansată către
stradă, așezată în lung, care
adăpostește de obicei căruța și
uneltele agricole și are rol de
pătul la partea superioară. În
partea opusă anexei de la stradă
de află o grădină de flori cu
fântână. În partea posterioară a
gospodăriei, în spatele locuinței,

se află de regulă bucătăria de
vară, formând un spațiu exterior
al casei în care se desfășoară
majoritatea activităților gospodărești.
În
apropierea
locuinței și a bucătăriei de vară
se află o magazie de cereale și
cotețul pentru păsări, iar spre
latura din spate a gospodăriei
grajdurile pentru animale.
Terenul din spatele gospodăriei
este de obicei cultivat cu
zarzavat, legume și pomi
fructiferi. Din punct de vedere
constructiv, locuința vâlceană
este caracterizată prin soclul de
piatră ce corespunde parterului
și adăpostește beciul, și etajul
realizat din cadre de lemn de
stejar. Pereții sunt realizați din
cununi de bârne, iar podeaua
și plafonul din grinzi de lemn.
Accesul la etaj se face printr-o
serie de trepte din piatră sau de
lemn ce ajung în prispa cu foișor.
Element caracteristic tuturor
locuințelor vâlcene, prispa cu
foișor este un spațiu deschis
acoperit, situat de obicei pe
latura din față a casei, susținut
de stâlpi din lemn sculptat.
Podul locuinței este un spațiu
ventilat de tip șarpantă cu
acoperire în patru ape. Anexele
gospodărești sunt realizate din
cadre de lemn și împletitură de
nuiele, de obicei cu un singur
nivel, exceptând anexa de la
stradă, care la partea superioară
cuprinde un spațiu ventilat
pentru depozitarea fânului.

Planul unei gospodării tradiționale din satul Cremenari, comuna Galicea, jud. Vâlcea. Legendă: 1-locuință,
2-bucătărie de vară, 3-anexă acoperită pentru căruță și depozitare unelte, 4-magazie pentru cereale, 5-heleșteu,
6-fântână, 7-coteț pentru găini, 8-coteț pentru porci, 9-grădină de zarzavat, 10-grădină de legume, 11-livadă.

2.3. Gabarite/proporții
conforme
specificului
local
sau
soluții
ecodurabile, de secol XXI
Din punct de vedere volumetric,
casa tradiţională se încadrează
în tipul cu un singur nucleu
compoziţional, în care armonia
şi echilibrul sunt date de

proporţiile dintre înălţimea
peretelui şi cea a acoperişului
şi de întrepătrunderea dintre
spaţiile închise ale locuirii
şi
spaţiile
semideschise
care fac legătura cu lumea
înconjurătoare. În funcţie de
tipul de construcţie, se întâlnesc
următoarele proporții:
* înălţimea pereţilor este

mai mică decât înălţimea
acoperişului;
* înălţimea pereţilor este egală
cu jumătate din înălţimea
acoperişului;
*înălţimea pereţilor este egală
cu cea a acoperişului.
Se
remarcă,
în
Vâlcea,
existenţa cu preponderenţă a
construcţiilor tradiţionale joase,
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Casă din Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian CPlan etajl

Casă tradițională cu soclu din piatră, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, comuna Măldărăști, județul Vâlcea.
Alăturat, dreapta sus, planul etajului în care accesul se face din prispa cu stâlpi de lemn sculptat și foișor. Etajul
cuprinde două încăperi, bucătărie cu hogeac și corlată și cameră de locuit cu sobă oarbă. Dreapta jos, planul
parterului, în care accesul se face în dreptul foișorului prin gârlici cu grilaj din lemn, cuprinzând beciul gospodăriei.

cu un singur nivel, ridicat sau nu
pe soclu. În zona subcarpatică,
acolo unde terenul este
denivelat, soclul preia aceste
diferenţe de nivel şi uneori se
nasc spaţii de depozitare la
nivelul acestuia. Construcţiile
cu etaj sunt prezente în zona
muntoasă (vezi Ţara Loviştei),
mai rar în zonele de deal şi

de luncă, şi în programele
de arhitectură de mai mare
amploare:
conace,
cule,
mănăstiri.

culori, goluri de iluminare
și
ventilare
(forme
permise) în funcție de
caracteristicile climei, ale
2.4.
Tipologii
de reliefului și de tehnicile
acoperișuri,
pante, locale
Vâlcea, acoperişul tradiţional
materiale de învelitoare, În
este în patru ape, cu pantă

Casă din Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian CPlan parter
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corespunzătoare reliefului în
care se află (pantă înaltă sau
pantă medie), acoperit cu şiţă
și, în prezent, în majoritatea
situaţiilor, înlocuit cu ţiglă,
ţiglă solzi sau cu tablă. Alte
materiale
folosite
pentru
alcătuirea învelitorii, în funcţie
de specificul aşezării, sunt:
olane, scânduri, stuf sau trestie,
paie sau coceni şi structuri
plurimateriale din pământ, paie
şi stuf. Se pot întâlni şi acoperiri
în două ape, dar mai rar şi cu
precădere pentru construcţiile
anexe. Şarpanta este realizată
din lemn, cu îmbinări, crestături
şi cuie din lemn (la construcţiile
mai vechi) şi din metal (la
cele mai recente). Foişorul
se deplasează către centrul
faţadei, pierzând rolul de spaţiu
semiadăpostit şi devenind doar
un acoperiş al scării de intrare.
În ultimele două decenii,
acoperişul a păstrat un
caracter unitar preponderent
la
construcţiile
existente,
construcţiile noi nemaiţinând
cont de specificul local, de
însorire, orientarea vânturilor
etc. decât în foarte mică măsură,
fapt care, în unele situații,
a influenţat şi durabilitatea
acestora în timp. La construcţiile
noi, în volumetrie, se observă
o preponderenţă în folosirea
a două ape în loc de patru
(probabil din considerente
de utilizare a podului ca
spaţiu funcţional al casei).

Acoperișuri tradiționale în patru ape, Orlești.

De asemenea, chiar şi ţigla a
început să fie înlocuită cu tablă
sau alte materiale inferioare
calitativ, ieftine, care nu şiau dovedit durabilitatea în
timp şi care nu sunt neapărat
compatibile cu factorii de mediu
în care se pun în operă.
Culorile acoperişurilor vechi
sunt naturale, nuanţele natur
de lemn sau ale materialului din
care sunt realizate, cărămiziul
ţiglei, creând o anumită
unitate. Pentru învelitorile din
materiale noi, culorile nu sunt
definite, adesea sunt saturate
şi discrepante în ansamblul
aşezării.
În general, acoperişul tradiţional
nefiind folosit ca spaţiu
locuibil, acesta nu beneficiază
de lucarne sau alte goluri
funcţionale, cu excepţia celor
pentru trecerea coşului de fum.
Construcţiile noi au în planul
acoperişului timpane, lucarne
cu forme diverse, nespecifice,
neproporţionate, adesea prost

orientate spațial, cu numeroase
vicii constructive în zonele de
tangenţă cu panta acoperişului.

2.5. Travei de fațadă

Elementele regulatoare care
creează liniile principale ale
faţadelor sunt determinate
de linia de coamă, linia de
streaşină, de prispă și fundaţie.
Construcţiile, fie că vorbim de
programe de arhitectură simple
(locuinţe) sau cu un grad de
complexitate crescut (conace,
cule, biserici şi ansambluri

monahale), prezintă câteva
elemente definitorii volumetrice
generate de condiţiile climatice
şi geografice:
Prispa – cu nume diferite:
prispă, pridvor, cerdac etc., se
regăseşte atât în arhitectura
lemnului, cât şi la conace, cule
sau ansambluri mănăstireşti.
Foişorul – cu nume diferite:
foişor, balcon, se regăseşte atât
în arhitectura lemnului, cât şi
la conace, cule sau ansambluri
mănăstireşti.
Aproape toate construcţiile
sunt prevăzute cu prispă întinsă

pe una, două sau trei laturi, cu
funcţiuni utilitare şi estetice.
Foişorul apare pe o faţadă
sau pe mai multe, poziţionat
central sau în lateral faţă de axul
faţadei, adăpostind scara de
acces sau un spaţiu exterior.
Decoraţiile de faţadă au fost
prezente iniţial la construcţiile
din lemn, ulterior remarcânduse apariţia unor elemente
decorative de conturare a
ferestrelor
la
construcţiile
tencuite, cu precădere la
construcţiile mai noi din
cărămidă, cu vădite influenţe
din zona orăşenească. Dintre
sistemele
ornamentale
vechi, casa nouă a preluat
crestăturile şi structura, însă
în forme schimbate şi mai
numeroase. De asemenea,
tencuiala este uneori colorată,
iar motivele ornamentale se
grupează la cornişe şi în jurul
ferestrelor,
după
modelul
caselor orăşeneşti. Se observă
o frecvenţă mai mare a

Relația între înălțimea pereților și înălțimea acoperișului. La locuințele țărănești vâlcene se disting trei tipuri de
raporturi, cel mai des întâlnit fiind „a=b”. Excepție fac conacele boierești care pot avea înălțimea pereților cel puțin
o dată și jumătate mai mare decât cea a acoperișului „b=1,5*a”.
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Clădire de școală din Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Foișorul este susținut de stâlpi din lemn sculptat, având la
partea superioară timpan tencuit și decorat cu trafor de lemn.

traforajului, care împodobeşte
frontoanele
foişoarelor
în
două ape, precum şi streaşina
acoperişului.
O
pondere
importantă o au, în arhitectura
de zid, decorul pictat, dar şi
decorul volumetric, în stuc sau
piatră, valorificat şi păstrat în
special în arhitectura monahală
şi ulterior preluat, în diverse
forme, de arhitectura caselor
de zid. Apar, ca elemente
puternic decorative, golurile/
arcadele
foişoarelor
(din
paiantă/cărămidă),
preluate
uneori şi adăugite construcţiilor
tradiţionale din lemn din

arhitectura de zid prin tehnica
paiantei.
Detalii decorative mai apar la
nivelul unor anexe gospodăreşti,
la obloane, stâlpi, streșini,
la pazii, la capetele grinzilor,
și contribuie la imaginea de
ansamblu a peisajului rural.
Aproape toate casele sunt
prevăzute cu prispă, plasată
pe latura din faţă, uneori şi în
lateral (în funcţie de orientarea
cardinală, care nu are o regulă
certă), apărând de multe ori în
combinaţie cu foişorul.
În ultimele decenii, aceste
caractere regulatoare comune

s-au diluat din cauza apariţiei
acoperişurilor cu mai multe
pante, a existenţei coamelor
înclinate, a dispariţiei prispei şi
a foişorului, din ce în ce mai des
înlocuit, ca accent, de timpanul
de zid al acoperişului, în general
din cauza influenţei unor
elemente mult simplificate,
necaracteristice arealului şi
neverificate ca rezistenţă şi
utilitate în timp.
Zona se caracterizează prin
asemănări majore cu Țara
Loviștei atât în conformaţie
şi volumetrie, cât şi în
plastica arhitecturală, pentru

Prispe din Măldărăști și Orlești.
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construcţiile din lemn şi pentru
construcţiile din zid. Casa cu
parterul din lemn se regăseşte
în toată jumătatea de nord
a Olteniei şi a Munteniei,
în Hunedoara şi mai rar în
Moldova şi Dobrogea.

2.6. Raportul plin/gol,
forma,
dimensiunea
și proporția golurilor
conform specificului local
Ferestrele sunt, în general, întrun singur canat sau în mai multe
canaturi, simple sau duble.
Acestea au un rol important
în
conturarea
imaginii
casei
tradiționale,
oferind
specificitate și individualitate
construcțiilor vechi.
Ferestrele,
în
arhitectura
veche, populară, aveau forme
simple, rectangulare, cu sau fără
pervazuri din lemn decorate.
Aceste forme clare, uşor de
realizat constructiv atât pentru
arhitectura lemnului, cât şi
pentru arhitectura de zid, s-au
perpetuat şi sunt prezente în
toate construcţiile. Ulterior, în
arhitectura de zid, au apărut
forme complexe de ferestre,
preluate
din
arhitectura
mănăstirilor şi implementate
în construcţiile tradiţionale.
Adoptarea acestor elemente
cu rol decorativ se remarcă fie
la construcţiile unor proprietari
bogaţi, fie la construcţiile
apărute pe principalele trasee

comerciale, deci în situaţii în
care cunoaşterea şi accesul la
informaţie erau la un nivel mai
ridicat. De cele mai multe ori,
se remarcă îmbinarea dintre
tipurile
de
ferestre/goluri
practicate: de regulă, ferestrele
şi golurile simple rămân la
corpul principal al casei, în timp
ce formele mai decorate apar la
prispă şi foişor.
Ferestrele
și
în
general
tâmplăria (uși, porți, obloane)
tradiţionale sunt realizate din
lemn aparent sau sunt vopsite
cu vopsele pe bază de ulei de in;
cele ale construcţiilor mai noi
nu au o coerenţă în ansamblu,
având deseori culori standard
(sugerând resurse financiare
reduse, alb de cele mai multe
ori) sau fiind acoperite cu folie
din PVC cu aspect de lemn.
În unele situaţii, dimensiunile
tradiţionale ale ferestrelor
nu mai corespund necesităţii
utilizării actuale a spaţiilor, fapt
ce se răsfrânge în tendinţa de
augmentare a dimensiunilor
acestora.
Ca
rezultat
al
importurilor
nefericite,
în
ultimele decenii au apărut
goluri de dimensiuni şi forme
lipsite de specific local,
incoerente unele cu altele, care
nu se caracterizează printr-un
raport tipic, ci mai degrabă sunt
alese de dimensiuni standard,
corespunzând, de regulă, unui
preţ redus.

Decorații de lemn la pereți, porți și borne.

23
Goluri tradiționale în fațade din lemn sau tencuite. Se observă rezolvarea cu două canaturi egale, cu sau fără supralumină.

Așa nu: goluri cu forme și proporții nespecifice, cu tâmplărie din PVC, geamuri reflectorizante, culori ale fațadelor și ale șarpantelor stridente.

Centru comunitar, construcție cu gabarit mare, rezolvată pavilionar pentru o bună inserție în țesutul rural existent. Proiect de Lorin Niculae, Irina Scobiola, Delia Stamatin și George Lăcătîș.

3. CONSTRUCŢII NOI

Casă din Măldărești, începutul secolului al XIX-lea, Muzeul Național al Satului, București. Schiță de Traian Colțan.

3.1. Specificul așezărilor
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În
Vâlcea,
aşezările
se
caracterizează prin vechime
şi printr-un grad sporit de
stabilitate. Satele se desfăşoară
pe spinări şi culmi de deal,
de-a lungul văilor principale
şi secundare ori pe versanţii
acestora şi prezintă trăsăturile
specifice comunităţilor din
zonele în care se încadrează.
În zona de munte, dar şi spre
sud, aşezările s-au dezvoltat cu
precădere pe cursul văilor, care
au direcţia nord-sud. Densitatea
mai mare a aşezărilor în partea
subcarpatică decât în cea
carpatică sau colinară, sudică, a
judeţului se leagă pe de-o parte
de cauze generale – bogăţiile şi
diversitatea resurselor naturale
de sol şi subsol, care au asigurat
toate
produsele
necesare
traiului şi au permis dezvoltarea

Sat risipit.

timpurie a unui însemnat schimb
de produse, ca şi prezenţa
numeroaselor depresiuni, care
au favorizat fixarea satelor (pe
locuri adăpostite şi totodată
suficient de largi), care au
influenţat structura şi evoluţia
de ansamblu a vieţii umane –,
dar şi de cauze locale, proprii
fiecărei părţi de teritoriu.
1. Sate risipite: sunt sate mici,
cu preponderență în zona
submontană.
2. Sate răsfirate: sunt sate
aşezate, de regulă, pe versanţii
văilor sau retrase pe văile
secundare, în zonele de deal.
3. Sate înşirate: au ponderea
cea mai mare, sunt sate aşezate
de-a lungul văilor înguste,
al drumurilor principale de
circulaţie, cu grad mai mare
de adunare impus de cadrul
natural,
care
influenţează

delimitarea
vetrei
satului,
cu dezvoltări tentaculare în
zonele de dezvoltare principale
adiacente vetrei satului.

3.2. Recomandări

Există două soluții de amplasare:
a) în moșia satului
b) în vatra satului
Construcțiile cu gabarit mare,
monovolum, care depășesc
scara locului, vor fi obligatoriu
amplasate
la
marginea
localității, într-o zonă rezervată
prin PUG sau neocupată de
țesutul specific local, pentru
a nu agresa caracterul rural al
zonei.
Construcțiile cu gabarit mic,
cele cu gabarit mijlociu și
cele cu gabarit mare care
pot fi realizate sub formă de
ansamblu pavilionar și se
încadrează în țesutul local vor

Sat adunat.

fi situate în vatra satului, ținând
cont de amplasarea clădirilor
din vecinătate pentru a asigura
însorirea, igiena și coerența
arealului din care vor face parte.
Noile construcții se vor împărți
în trei categorii, după aria
construită (AC):
A) Construcții cu gabarit mic
(AC max. 120 mp) – adecvate
pentru funcțiuni de tipul:
cabinete medicale, puncte
farmaceutice, ateliere de mici
dimensiuni, centre comunitare
cu rol social.
B) Construcții cu gabarit mediu
(AC între 120 și 250 mp) –

adecvate
pentru
funcțiuni
de tipul educațional (creșe,
grădinițe, afterschool);
C) Construcții cu gabarit mare
(AC între 250 și 395 mp):
C-1) – realizate sub formă de
ansamblu pavilionar, adecvat
implantării în țesutul rural al
funcțiunilor de tipul: servicii,
birouri, administrație, IT etc.;
C-2)– realizate sub formă de
ansambluri de dimensiuni mari,
adecvate pentru funcțiuni de
tipul: educațional (școli, săli
de sport), producție, activități
meșteșugărești, depozitare.
Ghidul se adresează atât

construcţiilor existente, cât şi
construcţiilor propuse. Atât
pentru conversia construcţiilor
existente,
cât
și
pentru
construcţiile
propuse,
se
recomandă folosirea tehnicilor,
a materialelor tradiţionale
originare şi a meşterilor care
încă mai există în zonele
cercetate.
Pentru toate funcţiunile aflate
în studiu, se recomandă
refolosirea fondului construit
existent: a conacelor, a
grajdurilor şi a anexelor, care
să valorifice un fond construit
valoros (de exemplu, problema
culelor sau a conacelor
abandonate, nu neapărat listate
ca monumente istorice), care
păstrează, de cele mai multe
ori, caracteristici sintetice ale
arhitecturii tradiţionale.
Extinderile se pot realiza:

* în continuarea volumului, la
aceeaşi înălţime şi cu aceeaşi
formă de acoperiş;
* ca volum nou, similar ca
formă şi proporţie, legat de
volumul existent prin diverse
spaţii de articulare;
* prin reconversia şi extinderea
anexelor:
conace,
poieți,
căsoaie, şopruri.
Regulile de amplasare a
funcțiunii vor avea la bază
reglementările PATJ/PUG. Nu
sunt recomandabie derogările
de la RLU prin documentații de
urbanism PUD/PUZ.
Amplasarea
trebuie
să
aibă la bază prevederile şi
reglementările prevăzute în
regulamentul de urbanism
specific fiecărei zone în care
se amplasează construcţia
şi Regulamentul General de
Urbanism, cu modificările şi

Așa nu: construcții noi cu gabarit mare care agresează caracterul zonei
rurale.
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Sat răsfirat.

completările ulterioare.
Autorizarea lucrărilor se face
cu
respectarea
normelor
stabilite de consiliile locale
pentru ocuparea raţională a
terenurilor şi pentru realizarea
următoarelor obiective:

* completarea zonelor centrale
potrivit condiţiilor urbanistice
specific impuse de caracterul
zonei,
având
prioritate
instituţiile publice, precum şi
serviciile de interes general;
*
valorificarea
terenurilor

Așa nu: extinderi care agresează clădirile existente, prin volum și aliniere.
Prin gabaritul mare, alterează peisajul tradițional specific din vatra satului.

din zonele echipate cu reţele
tehnico-edilitare.
Construcţiile se vor amplasa
corespunzător funcţiunilor pe
care le adăpostesc: funcţiunile
pe o scară mare, cele posibil
generatoare de poluare (ferme
de animale, de procesare
a biomasei, depozite etc.),
necompatibile în mod direct
cu funcţiunea de locuire,
se vor amplasa la periferia
satului, în zonele de dezvoltare
ale acestuia, în zone cu grad
mare de răsfirare, după caz.
Amplasarea construcţiilor care,
prin natura şi destinaţia lor,
pot genera riscuri tehnologice
(determinate de procesele
industriale sau agricole care
prezintă pericol de incendii,
explozii, radiaţii, surpări de
teren sau poluare a aerului, a
apei sau a solului) se face numai
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Extindere de locuință existentă. Proiect de Lorin Niculae și Irina Scobiola, 2018. Proiectul interpretează limbajul formal al locuinței înalte, cu un etaj, cu scară exterioară și foișor, resemantizând
elementele morfologice tradiționale.

pe baza unui studiu de impact
elaborat şi aprobat conform
prevederilor legale.
Se va evita comasarea sau
divizarea parcelelor, ţinânduse cont de caracteristicile
parcelarului istoric păstrat.
Modificarea (comasarea sau
divizarea) acestuia este permisă
dacă nu se schimbă/alterează
imaginea
spaţiului
public.
Comasarea parcelelor istorice
se recomandă a fi făcută în zona
din spate (grădina) a parcelei,
nu și la stradă.
Amplasarea intervențiilor în
vatra satului și/sau în zonele
periferice se va justifica printr-

un studiu de amplasament
ilustrat în proiect.
Se
recomandă
evitarea
construirii pe terenurile agricole
din intravilan. Dacă se va
considera oportună o asemenea
amplasare, se va analiza prin
studiul de impact şi sarcina
suplimentară asupra mediului
şi a sistemelor de alimentare cu
apă şi canalizare existente.
Autorizarea
executării
construcţiilor şi amenajărilor
pe terenurile agricole din
extravilan este permisă pentru
funcţiunile şi în condiţiile
stabilite de lege. Se va urmări
gruparea suprafeţelor de teren

afectate construcţiilor, spre a
evita prejudicierea activităţilor
agricole şi de creştere a
animalelor.
Recomandări care ţin de
calitatea utilizării spaţiilor
Cultură
şi
educaţie:
În
cazul construcţiilor pentru
învăţământ, se recomandă
împărţirea
amplasamentului
în mai multe zone funcţionale:
zona ocupată de construcţie,
zona curţii de recreaţie, zona
terenurilor
şi
instalaţiilor
sportive şi zona verde –
inclusiv grădina de flori.
Pentru învățământul preşcolar
(grădiniţe), se va asigura o

suprafaţă minimă de teren de
22 mp/copil, iar pentru şcoli
primare, gimnaziale, licee, şcoli
postliceale şi şcoli profesionale,
o suprafaţă minimă de 20 mp/
elev.
Modul de ocupare a terenului:
- 25 % teren ocupat de
construcţii
- 75 % teren amenajat (curte de
recreaţie şi amenajări sportive,
zonă verde, grădină de flori) din
terenul total.
Sănătate: Pentru construcţiile
de creşe şi creşe speciale,
amplasamentul
trebuie
să asigure o suprafaţă de

minimum 25 mp/copil pentru
creşe şi de 40 mp/copil pentru
creşe speciale, grupate în mai
multe zone: zona ocupată
de construcţii, zona ocupată
de spaţii de joacă (nisip,
bazin, plajă, gazon); zona
administrativă şi zona verde de
parc şi alei.
Modul de ocupare a terenului:
- 20 % teren ocupat de
construcţii
- 80 % teren amenajat (curte de
recreaţie şi amenajări sportive,
zonă verde, grădină de flori) din
terenul total.

3.2.1. În moșia satului

C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), de tip
monovolum.
Se vor amplasa în exteriorul
vetrei, într-o zonă acceptată
prin PUG sau neocupată de
țesutul specific local, pentru
a nu agresa caracterul rural al
zonei. Amplasarea se va justifica
printr-un studiu de amplasare.
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3.2.2. În vatra satului

A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 – 250 mp)
și C-1) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.
Se vor amplasa, preferabil,
în vatra satului, ținând cont
de țesutul rural existent și de
specificul local, iar dacă este
cazul modificării parcelarului
existent (divizare sau comasare),
acest lucru se va realiza fără
modificarea aspectului spațiului
public. Amplasarea în vatra
satului se va justifica printr-un
studiu de amplasare.

Așa da: construcții noi cu gabarit mic și mediu, dispuse pavilionar, în vatra
satului. Așezarea pe lot respectă retragerile față de limitele de proprietate
și construcțiile învecinate. Suprafața totală construită este distribuită în
volume cu înălțimi și proporții care se încadrează în peisajul specific vetrei
satului. Volumul cu înălțime mare este poziționat în spatele lotului, lăsând
la stradă volumul cu înălțime redusă, pentru a nu altera ritmul desfășuratei
stradale.

Așa nu: construcție nouă monovolum, cu gabarit mare, inserată în vatra
satului. Amplasarea acesteia nu respectă retragerile minime față de
limitele de proprietate și de construcțiile învecinate. Suprafața construită
este concentrată într-un singur volum care ocupă partea din față a lotului.
Deschiderea și înălțimea mare către stradă alterează ritmul desfășuratei
stradale rezultând un peisaj discontinuu al vetrei satului.
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Așa da: construcție nouă cu gabarit mare inserată în vatra satului, având conformarea volumetrică în sistem
pavilionar. Suprafața construită totală este distribuită mai multor volume cu gabarite mici și medii. Volumele
articulate au proporții care se încadrează în contextul tradițional specific. Ansamblul respectă retragerile față de
limita de proprietate, iar dispunerea pe lot preia așezarea specifică unei gospodării tradiționale din sat.

Așa da: construcție nouă, cu gabarit mare, amplasată în moșia satului.
Suprafața construită este extinsă în favoarea reducerii regimului de
înălțime. Pentru efectul de fragmentare a volumului, fără a diminua
suprafața construită, acesta este împărțit utilizând zone retrase sau
schimbări de direcție cu înălțime mai mică. În cazul în care funcțiunea
construcției permite, se recomandă amplasarea pe lot în sistem pavilionar.

Așa nu: construcții cu gabarit mare de tip monovolum inserate în vatra satului. Construcțiile ies din scara specifică
zonei rurale și alterează contextul tradițional, blocând vizibilitatea către locuințe, anexe specifice și ansamblul
de cult al satului. Amplasarea foarte aproape de stradă, care nu respectă retragerile minime față de limita de
proprietate și de construcțiile vecine, creează discontinuitate la nivelul desfășuratei stradale specifice vetrei satului.

Așa nu: construcție nouă, de tip monovolum, cu gabarit mare, amplasată în
moșia satului. Regimul de înălțime foarte ridicat și masivitatea unui volum
supradimensionat distrug peisajul înconjurător specific. Prin terasarea și
excavarea unor suprafețe mari de teren, construcția are impact negativ
asupra mediului, generând defrișări și distrugerea biodiversității specifice
zonei rurale.

* Anexele se subordonează
casei şi sunt dimensionate
conform funcţiunilor pe care le
îndeplinesc.
* Volumele nu sunt discrepante,
sunt alcătuite din materiale
naturale, cu acoperiş în patru sau
două ape (pentru anexe).
* Gardurile sunt simple, din lemn,
semitransparente spre stradă.
* Împrejmuirile sunt transparente
şi reduse ca dimensiune în
interiorul lotului, utilizate strict
pentru delimitare funcţională.

3.3.
Specificul
gospodăriilor
Gospodăria vâlceană poate
fi privită din următoarele
puncte de vedere: gospodăria
permanentă
din
vatra
satului, gospodăria sezonieră
şi
gospodăria
temporară.
Gospodăria permanentă din
vatra satului cuprinde casa de
locuit, acareturile destinate
creşterii animalelor şi acareturile
necesare depozitării produselor
agroalimentare. La acestea se
adaugă împrejmuirea, poarta,
fântâna, „cunia” (cuhnia) şi
„umblătoarea”.
Majoritatea gospodăriilor au
proporții echilibrate între lățime
și adâncime și cresc în suprafață
cu cât satele sunt mai răsfirate.
Locuința este retrasă față de
limitele de proprietate, astfel
încât ocupă o poziție centrală
în cadrul gospodăriei. Lângă
aceasta se află oborul de vite,
livada de pomi, grădina de
legume, un mic ogor cultivat cu
porumb sau o livadă de fân.
Şi în cazul unei creşteri a
densităţii
gospodăriilor
permanente, în zonele de
deal se menţine caracterul de
răsfirare, casele fiind înconjurate
de pomi fructiferi şi de grădini.
Adesea, între împrejmuirea de
la stradă și locuința retrasă,
în lateralul accesului se află
o gradină de flori. În partea

3.4. Recomandări

Planul unei gospodării tradiționale din satul Tisa, stațiunea Băile Olănești, jud. Vâlcea. Legendă: 1-locuință,
2-bucătărie de vară, 3-anexă acoperită pentru căruță și depozitare unelte, 4-magazie pentru cereale, 5-coteț
pentru găini, 6-grajd pentru vaci, 7- coteț pentru porci.

opusă acesteia, se află o anexă
gospodărească în care sunt
adăpostite de regulă căruța
și uneltele agricole, la parter,
iar la etaj este depozitat fânul.
În jurul casei se află bătătura
cu grajdul pentru animale şi
construcţiile anexe destinate
depozitării produselor, plasate
lateral, astfel încât să poată fi
supravegheate din casă. Din
punct de vedere economico-

funcţional, gospodăriile se pot
împărţi în:
* gospodării cu economie axată
pe creşterea animalelor
* gospodării cu economie axată
pe agricultură şi creşterea
animalelor
* gospodării cu economie axată
pe creşterea animalelor şi
viticultură
* gospodării cu economie mixtă
(cu mai mult de două ocupaţii).

Anexele gospodăreşti sunt
poziţionate fără anumite reguli
sau după reguli mai mult sau
mai puţin rigide: pe o latură, în
prelungirea casei ori pe două
laturi, paralele cu casa.

Pentru amenajarea
gospodăriilor

* Casa reprezintă elementul
principal,
dominant
ca
volumetrie, plastică şi amplasare.

Amplasarea pe lot trebuie să
respecte coerenţa de ansamblu
în care se integrează şi se
va face conform specificului
localităţii, în funcţie de
accesibilitate, panta terenului,
orientare, însorire, curenţii de
aer, prezenţa unui curs de apă,
alinieri, fronturi, retragerile
de la stradă/uliţă, numărul
de clădiri amplasate pe lot
şi distanţele dintre acestea
(ierarhizare).
Modul
de
amplasare
a
construcţiilor pe lot va avea
la bază reglementările PUG,
codul civil, normativele şi
legislaţia în vigoare la data
întocmirii proiectului privitoare
la distanţa minimă dintre
construcţii, însorire, siguranţă
şi stabilitate, siguranţă la foc.
În cazul zonelor construite
compact, construcţiile se vor
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speciale şi centre pentru copii
vor fi orientate spre sud, sudest, sud-vest. Bibliotecile, sălile
de ateliere şi laboratoarele,
spaţiile care nu necesită
o lumină constantă pe tot
parcursul zilei, se vor orienta
spre nord. Terenurile de sport
se vor orienta cu latura lungă în
direcția nord-sud, cu o abatere
de maximum 150 spre est sau
spre vest.
Construcţiile
destinate
sănătății: pentru a asigura
un grad de însorire optim
şi o eficienţă energetică
sporită, saloanele, rezervele
și cabinetele medicale se vor
orienta spre sud, sud-est şi sudvest. Laboratoarele, serviciile
tehnice medicale, spaţiile care
nu necesită o lumină constantă,
se vor poziționa către nord.

32

Gospodărie tradițională din Popești. Se observă retragerea casei în fundul bătăturii, element specific al poziționării
pe lot a locuinței vâlcene, flancată de grajd, cotețe și hambar.

alinia cu existentul. Retragerea
construcţiilor faţă de aliniament
este recomandată dacă se
respectă coerenţa şi caracterul
fronturilor stradale.
Nu se recomandă derogările
de la regulamentele locale de
urbanism prin documentații
de urbanism PUD/PUZ. În
situaţia în care se vor întocmi
astfel de documentaţii, acestea
vor cuprinde OBLIGATORIU
un studiu de amplasament
şi încadrare în volumetria
de ansamblu. Se va justifica

amplasarea pe teren cu un
plan de încadrare în zonă,
care să evidențieze așezarea
tradițională a construcțiilor pe
loturi în zonă.
Se vor identifica ZONELE
DE RISC (de exemplu, harta
de inundabilitate, pericolul
alunecărilor de teren etc.).
Recomandări care ţin de
calitatea utilizării spaţiilor
Construcţiile comerciale şi
pentru servicii: se recomandă
orientarea spaţiilor funcţionale
pe lot astfel încât să se asigure

însorirea spaţiilor pentru public
şi a birourilor. Depozitele,
atelierele de lucru, spaţiile care
nu necesită o lumină constantă
pe tot parcursul zilei se vor
orienta spre nord.
Construcţiile
destinate
învăţământului:
pentru
a
asigura un grad de însorire
optim şi o eficienţă energetică
sporită,
orientarea
sălilor
de clasă va fi spre sud, sudest, sud-vest (mai puţin
recomandat). Dormitoarele şi
spaţiile de joacă din creşe, creşe

3.4.1. POT, CUT, regim de
înălțime
Regulile de amplasare a
funcțiunii vor avea la bază
reglementările PUG, codul

civil, normativele şi legislaţia
în vigoare la data întocmirii
proiectului privitoare la distanţa
minimă
dintre
construcţii,
însorire, siguranţă şi stabilitate,
siguranţă la foc.
Nu
sunt
recomandabile
derogările de la RLU prin
documentații de urbanism
PUD/PUZ. În situaţia în
care se vor întocmi astfel
de
documentaţii,
acestea
vor cuprinde OBLIGATORIU
documentaţia pentru studiul
de amplasament şi încadrare în
volumetria de ansamblu.
Nu se va construi pe terenurile
agricole
din
intravilan,
terenurile cu destinaţia de
fâneaţă sau livadă.

3.4.1.1. În moșia satului

C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), de tip
monovolum.
În funcție de densitatea
așezărilor în cadrul satului:
* sate răsfirate/risipite: POT
maxim = 20 %

Recomandare pentru volumetria construcțiilor cu gabarit mare (culoarea
verde); soluție nerecomandată (roșu).

* sate adunate: POT maxim =
30 %
* CUT maxim = 1.00 (nu intră
în calcul pivnița și spațiul tehnic
amplasate la subsol sau demisol,
demisolul având maximum 1,20
m suprateran)
* Regimul maxim de înălțime =
D + P + E, D/S + P + E + M, D/S
+P+M
Față de cota parterului:
* Înălțime maximă la streașină
=8m
* Înălțime maximă la coamă =
14 m
Pentru terenurile rezultate
în urma dezmembrării, POT și
CUT se vor calcula raportat la
suprafața terenului inițial, din
parcelarul istoric.

3.4.1.2. În vatra satului

A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 – 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.
În funcție de densitatea
așezărilor în cadrul satului:
* sate răsfirate/risipite: POT
maxim = 20 %
* sate adunate: POT maxim =
30 %
* CUT maxim = 1.00 (nu intră
în calcul pivnița și spațiul tehnic
amplasate la subsol sau demisol,
demisolul având maximum 1,20
m suprateran)
* Regimul maxim de înălțime =

D + P + E, D/S + P + E + M, D/S
+P+M
Față de cota parterului:
* Înălțime maximă la streașină
=8m
* Înălțime maximă la coamă =
12 m (în cazul învelitorilor cu
panta de 45o – 60o)

3.4.2.
Tipologii
de
așezare pe parcelă
3.4.2.1. În moșia satului

C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), de tip
monovolum.
Construcţiile noi nu trebuie
să se evidenţieze ca elemente
dominante vizibile din drum
sau din diverse puncte de
perspectivă
şi
belvedere
cunoscute la nivel local. Se va
justifica amplasarea pe teren
cu un plan de încadrare în zonă,
care să evidențieze încadrarea
în ţesutul rural a construcţiilor
propuse şi armonizarea cu scara
şi modul de distribuţie pe lot.

construcţiilor,
asigurânduse
coerenţa
ansamblului
și integrarea volumelor în
imaginea generală percepută
de la nivelul străzii. Pentru
menținerea
sau
refacerea
identității spațiului tipic rural,
sunt importante preluarea
și evidențierea relației şi a
dialogului dintre zonele unei
gospodării, accesurile, traseele,
articulațiile,
gabaritele,
orientarea
construcțiilor

unele față de celelalte și
față de drum, ca și limbajul
arhitectural
echilibrat,
volumetria discretă. Pentru
intervenţiile la construcţiile
existente
(reconversie
şi/
sau
extindere),
conversia
funcţională şi volumetrică se va
realiza cu păstrarea specificului
local şi integrarea construcţiei
şi a extinderilor în ansamblul
organizării gospodăriei.
Intervenţiile la construcţiile

existente şi construcţiile noi
nu trebuie să se evidenţieze ca
elemente dominante vizibile
din drum sau din diverse puncte
de perspectivă şi belvedere
cunoscute la nivel local. Se va
justifica amplasarea pe teren
cu un plan de încadrare în zonă,
care să evidențieze așezarea
tradițională a construcțiilor pe
loturi în zonă.

Așa da: amplasarea pe lot a construcției monovolum în moșia satului. Dispunerea în plan a construcției urmărește
tipologia de așezare pe lot specifică zonei: construcția este retrasă față de limitele de proprietate și ocupă partea
din față a terenului. Partea din spate este destinată plantării cu pomi fructiferi, cereale, legume, sere etc. Volumul
este fragmentat, respectă scara și specificul așezărilor rurale, și nu distruge peisajul geografic prin masivitate și
supraînălțare.

3.4.2.2. În vatra satului

A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 – 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.
Amplasarea construcţiilor pe
lot se va face cu păstrarea
organizării şi a ierarhizării
specifice
pe
parcelă
a

Așa nu: amplasarea pe lot a construcției monovolum în moșia satului. Construcția este poziționată în plan pe două
limite ale lotului. Volumul iese din scara așezărilor rurale. Panta acoperișului nu respectă specificul. Proporțiile
exagerate alterează percepția asupra reliefului și creează discontinuitate la nivelul peisajului geografic și rural.
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Așa da: amplasarea pe lot în vatra satului pentru construcții noi, cu gabarite mici, medii și mari. Toate tipurile de construcții respectă caracterul specific al zonei, de retragere față de limitele
de proprietate și poziționarea construcției principale în centrul terenului, în jumătatea dinspre stradă. Dispunerea celorlalte volume respectă alinierile cu construcțiile vecine. Volumele mai
înalte sau cele cu suprafață construită mai mare sunt amplasate în jumătatea posterioară a lotului, în spatele construcției principale, care respectă regimul de înălțime și suprafața construită
specifică zonei. Construcțiile de tip pavilionar au volume articulate prin pergole, spații acoperite și spații închise dimensionate corespunzător rolului pe care îl au, care nu domină ansamblul sau
construcțiile vecine și sunt puțin vizibile de la stradă. Extinderile construcției principale sunt făcute pe cel mult două laturi ale acesteia, retrase și cu înălțime mai mică decât aceasta. Construcția
cu gabarit mare de tip pavilionar amplasată pe două parcele comasate păstrează la stradă așezarea tradițională a volumelor a căror poziție corespunde cu poziția construcțiilor existente pe
cealaltă parte a străzii. Volumele ilustrate includ spații precum prispe, foișoare, scări acoperite.
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Așa nu: construcție nouă, cu gabarit mare de tip monovolum inserată în vatra satului. Având proporții care ies din scara specifică zonei rurale, construcția nu respectă retragerile minime sau este
poziționată pe limita de proprietate. Amplasarea pe lot agresează construcțiile învecinate prin masivitate. Supradimensionarea volumului principal construit are impact negativ asupra mediului și
contextului tradițional, umbrind construcțiile învecinate și creând discontinuitate la nivelul amplasării volumelor pe teren și la nivelul desfășuratelor stradale. Extinderile nu țin cont de proporțiile
specifice construcțiilor din zonă, iar procentul de ocupare al terenului crește mult peste limita specifică zonei rurale. Volumele ilustrate includ spații precum prispe, foișoare, scări acoperite.

Casă tradițională din lemn, cu prispă.

4. INTERVENŢII
LA CONSTRUCŢIILE
EXISTENTE

Casă din satul Mitrofani, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.

4.1. Amenajarea clădirilor
abandonate
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În contextul depopulării satelor
din România, ca urmare a
migrației masive a forței de
muncă, există un excedent de
fond construit care poate fi
valorificat. Acesta se prezintă
preponderent
sub
forma
locuințelor aflate în conservare
sau abandonate, a anexelor
gospodărești neîntrebuințate și
chiar sub forma funcțiunilor cu
caracter public închise: biserică,
cămin
cultural,
dispensar,
depozite, unități de producție
dezafectate etc. Valorificarea
acestui fond construit este,
simplu spus, un act de ecologie
urbană capabil să micșoreze
substanțial
amprenta
de
carbon a noii funcțiuni sau a
refuncționalizării propuse în
țesutul rural existent.
De multe ori, aceste construcții
existente sunt fie degradate,
fie nu corespund normelor
privitoare la rezistență și
stabilitate,
rezistență
la
incendiu, economie de energie,
pentru a numi doar câteva
dintre cauzele care duc la
abandonul lor. De aceea, o
inspecție atentă, însoțită, dacă
este cazul, și de o expertiză
tehnică,
poate
evidenția
potențialul clădirilor existente
abandonate de a fi utilizate
prin reabilitare, extindere,
consolidare etc.

Avantajele recuperării imobilelor
abandonate sunt:
* diminuarea substanțială a
costurilor de achiziție, transport
și montaj pentru materiale
(acestea există și sunt puse în
operă);
* evitarea poluării (fizice,
chimice, biologice, fonice, de
mediu) asociate unui șantier
nou;
* evitarea lucrărilor de excavare
și a transportului pământului;
*
conservarea
moștenirii
culturale a trecutului;
*
de
regulă,
imobilele
abandonate se află în vatra
satului, în poziții centrale, cu
valoare imobiliară mare;
* evitarea demolării acestor
imobile, cu consecințe dintre
cele mai nefaste asupra
mediului, a istoriei și a memoriei
satului și a economiei locale.
Pentru toate funcţiunile aflate
în studiu, se recomandă
refolosirea
și valorificarea
fondului construit existent,
valoros:
a
conacelor,
a
grajdurilor şi a anexelor
(rezolvând, astfel, problema
culelor sau a conacelor
abandonate,
nu
neapărat
încadrate
ca
monumente
istorice), care păstrează, de
cele mai multe ori, caracteristici
sintetice
ale
arhitecturii
tradiţionale.
Deși avantajele recuperării
imobilelor abandonate sunt,
așa cum am văzut, numeroase,

există câțiva factori care
descumpănesc investitorii locali,
îndreptându-i spre construcții
noi. Printre aceștia, enumerăm:
gradul ridicat de calificare pe
care îl presupune un șantier de
reabilitare, absența unor echipe
specializate, durata mai mare a
autorizării construirii, costurile
mai mari de proiectare,
procedurile anevoioase de dare
în posesie etc. Acești factori pot
fi contrabalansați de o politică
publică locală de încurajare
a investițiilor sustenabile în
fondul construit existent.
Așa da: extinderi ale construcțiilor existente care păstrează imaginea
edificiului fără a o altera. Ilustrație de Irina Scobiola.

Așa da: extinderi cu gabarit mai mic, care păstrează volumul general al
edificiului. Așa nu: extinderi masive care distrug originalul. Ilustrație de
Irina Scobiola.

4.2. Amenajarea clădirilor
utilizate
Cazul cel mai comun este
acela în care starea clădirii,
conformarea ei sau modul
de rezolvare a funcțiunii nu
mai corespunde nevoilor de
exploatare ale utilizatorilor.
Amenajările pot avea în vedere
consolidări, extinderi, echiparea
construcțiilor la standardele
actuale etc.
Extinderile se pot realiza:
* în continuarea volumului, la
aceeaşi înălţime şi cu aceeaşi
formă de acoperiş;
* ca volum nou, similar ca formă
şi proporţie, legat de volumul
existent prin diverse spaţii de
articulare;
* prin conversia şi extinderea
anexelor:
conace,
poieți,
căsoaie, şopruri.

Se pot identifica, în acest sens
(exemple ilustrative, care nu
sunt exclusive):
LOCUINŢE
TRADIŢIONALE
(conversie existent și extindere)
* cabinet sanitar-veterinar;
* farmacie veterinară;
* cabinet medical (medic de
familie, stomatologie, medic
specialist etc.);
* farmacie umană;
* creşă;
* grădiniţă;
* afterschool;
* birouri (de consultanţă, juridic,
de contabilitate, de audit, de
construcţii etc.);
* atelier de meşteşuguri (tors,
ţesut, pielărie etc.).
CONACE, POIEȚI, CĂSOAIE,
ŞOPRURI,
GRAJDURI
DE
ANIMALE (conversie existent și
extindere)
* cabinet sanitar-veterinar;
* farmacie veterinară;
* cabinet medical (medic de
familie, stomatologie, medic
specialist etc.)
* farmacie umană;
* centre de recuperare fizică
pentru copii sau adulţi;
* centre de îngrijire sau cămine
pentru copii şi bătrâni;
* dispensar;
* creşă;
* grădiniţă;
* afterschool;
* birouri (de consultanţă,
juridic, de contabilitate, audit,
construcţii etc.);

* servicii (asistenţă socială,
cantină, orfelinat etc.);
* atelier de meşteşuguri (țesut,
costume populare, dulgherie,
tâmplărie,
olărit,
pielărie,
dogărie, pietrărie etc.).
GOSPODĂRII COMPLEXE –
soluţie pavilionară (conversie
existent și extindere)
* centre de îngrijire sau cămine
pentru copii şi bătrâni;
* centre de recuperare fizică
pentru copii şi adulţi;
* cămine şi centre de îngrijire
pentru persoane cu dizabilităţi;
* creşe, grădiniţe şi afterschool;
* școli profesionale;
* activităţi meşteşugăreşti
diverse;
* servicii de asistenţă socială;
* vinării;
* hale de dimensiuni mici şi
medii.

4.3.
Intervențiile
acoperiș

la

Forma şi volumetria
Dacă nu se încadrează în
specificul local şi este lipsit
de valori constructive şi
memoriale certe, acoperişul
se va reconforma, 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.
Dacă se încadrează în specificul
local,
intervenţiile
vor
respecta scara şi conformarea
acoperişului existent.
Elementele
de
iluminat
(luminatoare,
ferestre
în
planul acoperişului), instalaţii
(panouri
solare,
panouri
fotovoltaice, coşuri de fum)
sunt permise doar dacă sunt
justificate funcţional şi vor
ocupa maximum 10 % din
suprafaţa pantei respective.
Pe cât posibil, se vor orienta
spre interiorul lotului, astfel
încât să se păstreze o imagine
coerentă şi să nu constituie un
element discrepant, vizibil din
drum sau din diverse puncte
de perspectivă şi belvedere
cunoscute la nivel local.
Şarpanta
În cazul intervenţiilor asupra
construcţiilor existente, acolo
unde şarpanta (prin materiale
şi conformare) se încadrează în
specificul local, se recomandă
păstrarea
elementelor
constructive valoroase şi, pe cât
posibil, repararea şi conservarea
la un nivel cât mai extins,
prin folosirea tehnologiilor
tradiţionale locale. Elementele
deteriorate se pot înlocui cu
elemente similare din lemn de
aceeaşi esenţă, pentru a nu
interveni şi a nu dezechilibra
capacitatea
portantă
de
ansamblu a structurii. Se pot
folosi rigidizări suplimentare

din lemn şi/sau metal pentru
prinderi sau legături, fără
ca acestea să fie prezente
ca pondere importantă în
ansamblu.
În cazul intervenţiilor asupra
construcţiilor existente, acolo
unde acestea nu se încadrează
în specificul local şi sunt
lipsite de valori constructive
şi memoriale certe, se va
reconforma 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.
Intervenţiile realizate trebuie

să poată fi reversibile, pentru
a nu împiedica intervenţiile
viitoare, cu materiale şi
tehnologii noi, ce se pot dovedi
benefice pentru calitatea de
ansamblu a obiectului şi pentru
utilizarea optimă a acestuia.
Intervenţiile vor respecta scara
şi conformarea acoperişului.
Pentru toate elementele din
lemn, se vor realiza lucrări
de ignifugare şi biocidare cu
materiale care nu afectează
structura şi culoarea lemnului şi
care permit tratamentul ulterior
al acestuia cu ceruri, uleiuri şi
soluţii naturale.
Învelitoarea (materiale folosite
şi compatibilităţi)
În cazul intervenţiilor asupra
construcţiilor existente, acolo

Exemplu de șarpantă pentru construcțiile cu deschideri mari.
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unde acestea nu se încadrează
în specificul local şi sunt
lipsite de valori constructive şi
memoriale certe, se va interveni
asupra învelitorii, 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.
Acolo unde învelitoarea (prin
materiale şi conformare) se
încadrează în specificul local,
se
recomandă
păstrarea
elementelor
valoroase
şi,
pe cât posibil, repararea
şi conservarea la nivel cât
mai extins, prin folosirea
tehnologiilor tradiţionale locale.
Dacă învelitoarea este realizată
din tablă, azbociment, diverse
membrane bituminoase sau
alte materiale nespecifice zonei,
acestea se vor înlocui cu cele
care se încadrează în specificul
local.
Termoizolațiile și hidroizolațiile
învelitorii vor fi compatibile
cu cele din care aceasta este
realizată. Se vor folosi, pe cât
posibil, materiale naturale
şi soluţii de alcătuire care să
permită schimbul de vapori
dintre interior și exterior,
prin aceasta asigurându-se
realizarea unui climat interior
optim utilizării (se va avea
o grijă sporită la detaliile

constructive din jurul coşurilor
de fum, al lucarnelor,
al
intersecţiei
cu
foişoarele
etc.). Nu este recomandată
combinarea, la același acoperiș,
a mai multor tipuri, culori
sau forme de învelitori, cu
excepția acoperișului vegetat
(plat, vizitabil – vezi 4.2.9.).
Culorile vor fi naturale (atât
cele ale materialelor învelitorii,
cât şi cele ale altor elemente
constructive sau tehnologice):
nu se vor folosi culori stridente
sau saturate.
Elementele de iluminat, de
ventilare, instalaţiile
Elementele
de
iluminat
(luminatoare,
ferestre
în
planul acoperişului), instalaţiile
(panouri
solare,
panouri
fotovoltaice, coşurile de fum)
sunt permise doar dacă sunt
justificate funcţional şi în
suprafaţa recomandată.
Se acceptă și se recomandă
utilizarea panourilor de captare
a energiei solare în planul
acoperișului.
Acoperirea
lucarnelor,
umbrirea ferestrelor din planul
acoperişului se vor face din
materiale care nu contravin
specificului local şi imaginii
de ansamblu a construcţiei.
Elementele de umbrire sau
control al luminii solare
pot servi şi ca elemente de
camuflare a acestora în volumul
şi forma învelitorii. Culorile
vor fi naturale (atât cele ale

materialelor de acoperire,
cât şi cele ale altor elemente
constructive sau tehnologice),
similare cu cele ale învelitorii:
nu se vor folosi culori stridente
sau saturate.

4.4. Intervențiile la pereți

Pentru construcţiile existente,
cel mai mare pericol îl reprezintă
modalitatea de armonizare cu
standardele şi normativele în
vigoare, privitoare la cerinţele
de
rezistenţă,
stabilitate,
protecţie la foc (în special
pentru funcţiunile publice),
hidroizolare şi izolare termică,
igiena şi sănătatea oamenilor.
Ca principiu general, trebuie
încercată găsirea unor soluţii
compatibile cu materialele
existente,
care
să
nu
influenţeze negativ structura
şi comportamentul acestora în
exploatare (ţinând cont de zona
seismică în care se încadrează
construcţia), concomitent cu
păstrarea a cât mai mult din
fondul construit valoros.
Nu se vor realiza suprafeţe mari
de pereţi la care, prin alcătuirea
constructivă,
transferul
vaporilor
este
împiedicat,
acest fenomen având ca efecte
directe apariţia igrasiei şi a
mucegaiurilor şi diminuarea
calităţii exploatării în timp a
construcţiei. Se vor realiza
bariere de rupere de capilaritate
prin injectarea cu mortare

speciale de asanare.
Se vor alege soluţii care să
implice folosirea de tehnici şi
materiale tradiţionale (reparaţii
locale, inserarea unor elemente
structurale noi, preferabil din
lemn sau piatră, îngroşări de
pereţi etc.). În condiţii speciale,
consolidările se pot realiza şi
din alte tipuri de materiale
nespecifice (beton, metal etc.),
cu asigurarea realizării unor
alcătuiri de pereţi compatibile
cu existentul.
Atât pentru finisajele exterioare,
cât
şi
pentru
finisajele
interioare, se vor folosi vopsele
care să nu împiedice transferul
de vapori. Se recomandă
folosirea vopselelor pe bază de
var, silicaţi etc. Pentru finisajele
exterioare, se vor folosi culori
similare cu cele din zona de
realizare a investiţiei; nu se
vor folosi culori stridente şi
saturate.
Extinderile şi/sau conversiile
vor ţine cont de recomandările
din capitolele anterioare, în
funcţie de volumul rezultat al
construcţiei.
Pereţi din lemn
Se
vor
înlocui
piesele
deteriorate cu piese identice,
realizate din lemn de aceeaşi
esenţă, pentru a nu interveni
şi a nu dezechilibra capacitatea
portantă de ansamblu a
structurii şi comportamentul
higrotermic al acesteia. Se

pot folosi rigidizări din lemn
(sau metal) pentru prinderi
și legături, fără ca acestea să
aibă o pondere importantă în
ansamblu. Se vor realiza lucrări
de ignifugare şi biocidare cu
materiale transparente, care nu
afectează structura şi culoarea
lemnului, şi care permit
tratamentul ulterior al acestuia
cu ceruri, uleiuri şi soluţii
naturale.
Pereţi din piatră
Se vor realiza intervenţii
la mortare cu materiale
compatibile, elastice, care să
favorizeze transferul vaporilor:
mortare şi tencuieli var-nisip,
lut. Nu se vor folosi tencuieli
acoperitoare din ciment, care
nu sunt permeabile la vapori.
Piatra nu se va acoperi cu lacuri
şi vopsele care influenţează
porozitatea şi permeabilitatea la
vapori a acesteia. Materialele se
vor alege compatibile cu tipul de
piatră folosită, fiind dependente
de gradul de porozitate a
acesteia.
Pereţi din cărămidă
Se vor realiza intervenţii cu
materiale compatibile, elastice,
care să favorizeze transferul
vaporilor: mortare şi tencuieli
var-nisip, lut. Nu se vor folosi
tencuieli
acoperitoare
din
ciment, care nu sunt permeabile
la vapori. Dacă expertiza tehnică
stabileşte ca fiind necesare

consolidări
structurale
ale
pereţilor din cărămidă, se vor
evita soluţiile de cămăşuire pe
toată suprafaţa peretelui; când
acest lucru nu este posibil, se
pot folosi aditivi care să crească
permeabilitatea la vapori a
acestuia, cu scopul prevenirii
efectului de „pungă”, care ar
diminua confortul utilizării în
timp a construcţiei.
Pereţi din lut, paiantă
Se vor realiza intervenţii cu

materiale compatibile, elastice,
care să favorizeze transferul
vaporilor. Nu se vor folosi
tencuieli
acoperitoare
din
ciment, care nu sunt permeabile
la vapori, cu excepția cazurilor
justificate
de
funcțiune,
de fluxuri tehnologice, de
microclimă etc.
Se
vor
realiza
alcătuiri
constructive care să diminueze/
împiedice
capilaritatea,
în
condiţiile în care realizarea
unei impermeabilizări pe toată

suprafaţa fundaţiei nu este
recomandabilă.

4.5. Intervențiile la soclu
și infrastructură

Pentru construcţiile existente,
probleme multiple se întâlnesc
mai ales la imobilele de
mică anvergură din mediul
rural, unde de obicei nu s-a
acordat suficientă importanţă
fundaţiilor, acestea fiind mici,
conformate şi rezolvate deficitar
din punct de vedere constructiv,
ceea ce duce la degradări

Alcătuiri mixte, pereți din lemn care arată posibilitățile de alăturare și interacțiune dintre texturi, culori și dispuneri
diferite ale elementelor din lemn care compun fațada.

şi prăbuşiri ale diverselor
elemente constructive (mai
ales în cazul construcţiilor din
lemn, paiantă şi al construcţiilor
anexe).
Dacă sunt necesare consolidări
ale fundației (în funcţie de zona
seismică în care se încadrează),
cât timp este posibil, se vor
propune
soluții
(reparații,
îngroșări, tencuieli cu diverse
mortare
cu
componente
naturale armate cu fibre) care
să folosească materiale de
construcție naturale (piatră).
Soluţiile de hidroizolare şi de
termoizolare, prin alcătuirile
constructive propuse, nu vor
îmbrăca toată infrastructura:
se pot realiza bariere de
capilaritate prin injecţii cu
mortare speciale, tencuieli cu
mortare de asanare speciale,
se pot realiza straturi de drenaj
care să faciliteze îndepărtarea
apelor de fundaţie şi să prevină
infiltraţiile şi degradările de
la nivelul acesteia (vezi şi
recomandările generale). Nu
se vor „sigila” terenurile cu
radiere sau şape realizate din
ciment, pivniţele vor păstra
sau vor „primi” goluri de
ventilaţie în soclu, la nivel de
siguranţă împotriva inundării,
pentru uscarea pereţilor. Se va
folosi cu precădere mortar de
pământ sau de var, care permite
evaporarea apei infiltrate.
Se va repara sau construi
(dacă este cazul) un trotuar

de gardă perimetral, cu pantă
suficientă, care să îndepărteze
apele pluviale de fundaţia
construcţiei. Acesta se va realiza
din materiale naturale, va
avea rosturi de dilataţie, iar în
punctele de scurgere a apelor
pluviale se vor realiza detalii
care să favorizeze expulzarea şi
îndepărtarea lor de construcţie
(direcţionare
preponderentă
către
suprafeţele
verzi
amenajate).
Extinderile şi/sau conversiile
vor ţine cont de recomandările
din capitolele anterioare, în
funcţie de volumul rezultat al
construcţiei.

4.6.
Intervențiile
tâmplărie și goluri

la

Materialele
Ferestrele şi uşile vor fi realizate
din lemn (masiv sau stratificat)
tratat cu ulei, ceruit sau vopsit
cu soluţii naturale, cu feronerie
metalică. Pentru tâmplăria
exterioară, se va folosi lemn
de esenţă tare. Se vor respecta
tehnicile tradiţionale şi se
vor implica, pe cât posibil,
meşterii din zonă. Elementele
valoroase se vor conserva şi
se vor recondiţiona folosinduse aceleaşi materiale şi tehnici
constructive (atât elementele cu
forme tipice, cât şi cele cu forme
atipice) sau se vor înlocui, fără
modificarea împărţirii specifice.
Tâmplăria din PVC sau metalică
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se va înlocui cu tâmplărie din
lemn masiv sau stratificat.
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 inserează
construcţia.
Elementele
componente ale tâmplăriei:
rame,
cercevele,
şprosuri,
traverse etc. se vor realiza din
lemn. În mod excepțional,
pentru
conformarea
la
reglementările
privind
rezistența la foc, care nu poate
fi obținută cu lemn, se poate
folosi tâmplărie metalică, strict
în amplasamentele impuse de
lege. La funcţiunile cu flux de
circulaţie mai mare interior/
exterior, se pot folosi panouri
de sticlă mobile sau goluri cu
dimensiuni agabaritice faţă de
specificul zonei.
Pentru îndeplinirea cerinţelor
actuale privitoare la eficienţa
energetică, se poate folosi
vitrajul termoizolant (cu două
sau trei foi). Pentru a asigura
un grad sporit de izolare fonică
(pentru construcţiile situate
lângă drumurile cu circulaţie
intensă sau dacă funcţiunea 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 clar, dar

poate fi acoperit cu diverse
folii care să realizeze controlul
luminii solare, fără a modifica
culoarea şi textura acestuia.
Nu se vor folosi: geam bombat,
geam reflectorizant, geam
oglindă. În mod excepţional şi
justificat, atunci când contextul
şi funcţiunea o impun, se pot
folosi şi alte tipuri de prelucrări/
acoperiri ale sticlei (de exemplu:
folii speciale, necesare măsurilor
antiefracţie sau antivandalism).
Pentru asigurarea cerinţelor
privitoare la igienă şi sănătate,
se vor folosi aerisitoare
cu
acţionare
automată
(incluse în tocul geamului)
sau
manuală,
pentru
a
asigura o ventilare naturală
a spaţiilor interioare, atunci
când alcătuirea ferestrelor
generează etanşeitate, care nu
permite împrospătarea aerului
(altfel fiind necesare sisteme
suplimentare
de
ventilare
mecanică
sau
naturală).
Elementele valoroase se vor
conserva şi se vor recondiţiona
folosindu-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. Tâmplăria
din PVC sau metalică se va
înlocui cu tâmplărie din lemn
masiv sau stratificat.
Soluţiile de umbrire
Elementele metalice sau din

Extindere de locuință existentă. Proiect de Lorin Niculae și Irina Scobiola, 2018. Spațialitatea contemporană impune
goluri diferite ca dimensiuni și poziționare față de cele tradiționale. Proiectul prevede ferestre și uși cu tâmplărie
din lemn stratificat, cu proporții și partiționări similare celor tradiționale, precum și o tratate delicată cu elemente
traforate din lemn, în cazul golului extins pe două nivele.

PVC se vor înlocui cu lemn.
Culorile
Tâmplăria
exterioară
şi
elementele de umbrire sau
elementele decorative se pot
vopsi în nuanţe apropiate de
cea naturală a lemnului, similare
sau identice cu cele inițiale.
Pentru colorare se vor folosi cu
precădere pigmenţii naturali,
lacurile colorate pe bază de apă,
care pătrund în textura lemnului
şi lasă vizibil desenul natural al

acestuia. Nu se vor folosi soluţii
de acoperire şi protecţie pe bază
de acril, vopsele de ulei etc.
Extinderile şi/sau conversiile
vor ţine cont de recomandările
din capitolele anterioare, în
funcţie de volumul rezultat al
construcţiei.

4.7. Intervențiile la
elementele de fațadă
Marcarea registrelor orizontale
Soclul: va fi marcat volumetric
şi prin finisaje şi se va păstra sau

remodela existentul conform
specificului local. Cromatica
va respecta specificul aşezării.
Detalierea alcătuirilor şi a
principiilor constructive s-a
realizat în capitolul 6, Fundațiile.
În funcţie de soluţia şi gabaritul
construcţiei, se vor păstra şi
marca şi alte registre orizontale
(prispa), care se vor încadra
în specificul şi scara locală.
Volumetria se va păstra, iar în
cazul extinderilor, se va raporta
la construcţiile învecinate şi

prin estetică nu va constitui
un element discrepant în
ansamblul aşezării în care se
încadrează.
Marcarea registrelor verticale
În funcţie de soluţia şi gabaritul
construcţiei, se vor păstra şi/sau
marca registrele verticale care se
încadrează în specificul şi scara
locală. Volumetria se va încadra
în specificul local, iar extinderea
se va raporta la construcţiile
învecinate şi prin estetică nu va
constitui un element discrepant
în ansamblul aşezării în care se
încadrează.
Timpanele și decoraţiile de
faţadă
Se vor păstra şi valorifica
decoraţiile
tradiţionale
existente la nivelul prispei, la
obloane, stâlpi, streașină, pazii,
capetele grinzilor, dacă acestea
sunt specifice peisajului cultural
local. Extinderile se vor încadra
în specificul local prin decoraţii,

însă acestea nu vor fi excesive.
Streşinile și burlanele
Streaşina, element cu rol de
umbrire, se va păstra, dacă este
conformă specificului local (prin
formă şi elemente de decoraţie),
sau se va reconforma pentru
a-l respecta. Jgheaburile şi
burlanele nu vor fi strălucitoare
sau realizate din materiale
inadecvate, nu vor fi evidenţiate
coloristic la nivelul construcţiei
şi vor fi realizate din materiale
durabile, adecvate specificului
local. Nu se vor folosi elemente
din PVC sau polietilenă. Se pot
folosi, acolo unde este cazul,
lanţuri care să direcţioneze
scurgerea apelor pluviale. Se vor
păstra elementele caracteristice
şi valoroase pentru specificul în
care se integrează.
Materialele pentru finisaje
Folosirea materialelor naturale
locale, cum sunt piatra, lemnul,
varul, pigmenții naturali pentru
var, este esențială pentru
conservarea peisajelor rurale

deosebite.
Nu se vor folosi ca finisaje
exterioare: placările ceramice
pentru pereţi şi soclu (de
multe ori, soluţiile alese sunt
inadecvate folosirii la exterior:
atât acestea, cât şi materialele
de punere în operă nu rezistă
la ciclurile repetate de îngheţ/
dezgheţ, deteriorându-se în
timp foarte scurt şi de multe
ori chiar favorizând apariţia
infiltraţiilor), placările cu tablă
(tablă simplă, tablă cutată etc.),
materialele care conţin azbest,
materialele plastice sau PVC-ul.
Nu se vor realiza placări cu
piatră spartă sau cu elemente
de lemn care să dea un aspect
„rustic”. Conceptul de „rustic”
este diferit de conceptul de
„tradiţional”.
Se pot folosi soluţii şi alcătuiri
constructive naturale pentru
pereţi vegetali şi acoperişuri
înierbate, cu panta plată sau
accentuată.

Culorile
Nu se vor folosi culori tari,
contrastante. Se va opta pentru
folosirea nuanţelor naturale ale
materialelor folosite sau a unor
culori şi nuanţe desaturate,
apropiate de cele naturale.
Pigmenţii utilizaţi în vopsele,
uleiuri sau ceruri vor fi naturali.

4.8. Tehnologiile

Se vor folosi tehnologiile
locale (care sunt cunoscute și
accesibile celor care execută,
întrețin și utilizează lucrarea)
sau ecodurabile, de secol XXI.
Pentru oricare dintre variantele
pentru care se optează, se
vor avea în vedere realizarea
unor alcătuiri din materiale
de construcţie compatibile
şi respectarea principiilor de
asigurare a izolării termice,
a hidroizolării, de igienă şi
sănătate, siguranţă şi stabilitate,
rezistenţă la foc. Se pot folosi
tehnologii
alternative
de

Așa nu: lucarne supradimensionate care nu se încadrează în tipologia specifică tradițională. Învelitori din materiale noi, cu culori stridente,
necorespunzătoare specificului local.

asigurare a alimentării cu
energie electrică sau termică,
în condiţiile şi cu recomandările
prezentate
în
capitolele
anterioare: panouri solare,
panouri fotovoltaice, turbine
eoliene la scară redusă, pompe
de căldură etc.
Instalaţiile
şi
instalaţiile
tehnologice (după caz)
Acestea nu se vor poziţiona
înspre
stradă.
Elementele
aparente pentru instalaţii şi
instalaţiile 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 specifice 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 acestora
nu va avea un impact negativ
asupra mediului şi a sănătăţii
populaţiei locale.
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Acoperișul unei construcții cu volum mare (supermagazin) este rezolvat printr-o tratare pavilionară a etajului, ceea ce permite menținerea acoperișului în gabarite reduse, păstrând specificul local.
Materialele folosite sunt naturale, interpretate într-o manieră contemporană. Proiect de Lorin Niculae și Irina Scobiola.

5. ELEMENTE DE
CONSTRUCŢIE
5.1. Acoperişul
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Casa Persu, Măldărești, secolul al XIX-lea, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.
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Analiza
şi
recomandările
privitoare la acoperiş se referă
la următoarele componente:
forma şi volumetria, şarpanta
(tipurile
de
structură,
materialele
utilizate
şi
tratamentele),
învelitoarea
(materiale utilizate şi culori);
se vor marca posibilele
probleme ce pot apărea în
comportamentul lor în timp.
Recomandările se grupează pe
următoarele categorii:
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 – 250 mp)
și C-1) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), de tip
monovolum
D) Intervenţii la construcţiile
existente (gabarit mic, mediu
sau mare, dispuse pavilionar
sau monovolum).
Toate materialele de alcătuire
pentru acoperiş 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 le pot asigura o
durată mai mare de viaţă,
împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor.

5.1.1. Specificul local

Structura
acoperişului
este realizată din lemn,
iar materialele utilizate la
învelitoare sunt, în mod
preponderent, şindrila şi ţigla
(mai nou, din considerente
economice, acestea au fost
înlocuite cu tablă sau alte
materiale de slabă calitate).

Programele de arhitectură
complexe
(cule,
conace),
cu volumetrie care prezintă
îmbinări de volume simple
(cu implicaţii în intersecţiile
acoperirilor
acestora),
păstrează, de regulă, constantă
linia streşinii (aceeaşi pentru
toate pantele şi accentele
volumetrice), şi o multitudine de

ape, neremarcându-se existenţa
unor timpane de zid. Timpanul
de zid/calcanul, la nivelul
acoperişului, este prezent în
continuare doar la construcţiile
anexe, neutilizate de om pentru
locuire din cauza ventilării
spaţiilor (ventilarea pătulelor
etc. se realiza prin neetanşeităţi
la nivelul închiderilor verticale).
Acoperişul caselor vechi era
mai înalt, cu panta în funcţie
de materialul de alcătuire
a învelitorii. Pentru ţiglă,
acoperişul este mai scund.
Acoperişul în patru ape, odată
cu amplificarea planului de la
cel simplu, pătrat, la un plan mai
complex şi dreptunghiular, s-a
modificat din punctul de vedere
al conformaţiei, având două ape
mari şi două ape mici. Coama
acoperişului este paralelă cu
faţada şi cu latura cea mai lungă
a planului, pe care se află, de
regulă, intrarea.

Recomandări

A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 – 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.

Forma şi volumetria

Acoperișuri tradiționale din Hurezi și Măldărăști.

Spaţiul interior generat de
acoperiş se va utiliza ca spaţiu
funcţional. Nu se recomandă
folosirea acestuia ca pod/

depozitare din motive de
siguranţă
în
exploatare,
siguranţă la foc etc.
Se va păstra specificul local prin
preluarea nealterată a formei
şi a volumetriei existente în
zonă. Acoperişul va fi cât mai
simplu, cu patru ape, cu pante
egale, cu streşinile şi coamele
orizontale. Nu se admit forme
şi pante provenite din alte
zone climatice sau geografice,
teşiri nejustificate ale pantelor,
timpane. Streşinile vor fi cât
mai largi (80 ‒ 150 cm), pentru
a asigura atât controlul luminii
solare, cât şi protecţia împotriva
intemperiilor,
diminuând
afectarea faţadelor de către
factorii climatici (ploi, vânturi
etc.).
Se acceptă şi acoperiri cu pantă
mică, de minimum 2 %, doar
cu învelitoare din strat înierbat
cu vegetaţie locală și doar
acolo unde relieful permite și
sunt necesare soluţii speciale
de integrare în peisaj: volume
mari, (semi)îngropate, garaje
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 a celor bituminoase
în alcătuirea învelitorii, fără să
fie vizibile. Sunt nerecomandate
acoperişurile de tip terasă
utilizate în proporție mai mare
de 10 % din suprafața totală

a acoperișului și dispuse la
frontul stradal (dacă acestea
nu se integrează peisagistic
şi volumetric în ansamblul
gospodăriei). În funcție de
învelitoare, panta va fi de
minimum 30o la cele ceramice
(țiglă solzi, olane) sau lemnoase
(șindrilă), ținând cont de
specificul local.
Elementele
de
iluminat
(luminatoare,
ferestre
în
planul acoperişului), instalaţiile
(panouri
solare,
panouri
fotovoltaice, coşuri de fum)
sunt permise doar dacă sunt
justificate funcţional şi vor
ocupa maximum 10 % din
suprafaţa pantei respective.
Pe cât posibil, se vor orienta
spre interiorul lotului, astfel

încât să se păstreze o imagine
coerentă şi să nu constituie un
element discrepant, vizibil din
drum sau din diverse puncte
de perspectivă şi belvedere
cunoscute la nivel local.
Lucarnele vor ocupa maximum
15 % din suprafaţa pantei
respective şi vor fi dimensionate
şi poziţionate astfel încât să se
păstreze o imagine coerentă
cu imaginea specifică locului
şi să nu constituie un element
discrepant, vizibil din drum
sau din diverse puncte de
perspectivă
şi
belvedere
cunoscute la nivel local.
Decoraţiile se vor prelua
nealterate (dacă este cazul),
păstrând specificul local. Nu
se vor folosi forme şi detalii

provenite din alte zone
etnografice, geografice sau
climatice.

Şarpanta
Şarpanta se va realiza din lemn
utilizând 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 polimerizării
(cele denumite în mod generic
„plasticuri”),
întrucât
își
schimbă calitățile (portanță,

Detaliu de șarpantă cu deschidere mică.

torsiune, curgere) în timp, din
cauza condițiilor de mediu
(proces repetat de îngheț/
dezgheț, ultraviolete, variații de
temperatură vară/iarnă).
Pentru toate elementele din
lemn, se vor realiza lucrări
de ignifugare şi biocidare cu
materiale care nu afectează
structura şi culoarea lemnului şi
care permit tratamentul ulterior
al acestuia cu ceruri, uleiuri şi
soluţii naturale.

Învelitoarea (materiale
folosite şi compatibilităţi)

Așa da (exemplul marcat cu verde): recomandare pentru forma și volumetria acoperișului.
Așa nu (exemplul marcat cu roșu): formă și volumetrie nerecomandată.

Învelitoarea se va realiza
din
materiale
naturale
regenerabile, cu păstrarea
imaginii locale. În funcţie de
specificul zonei şi de panta
folosită
pentru
aceasta,
învelitoarea va fi din șindrilă,

țiglă ceramică sau olane,
cu păstrarea streșinilor (în
funcție de materiale). Se vor
folosi materiale şi tehnologii
locale sau care pornesc/derivă
din tehnologii locale, fără a
avea efecte negative asupra
destinaţiei construcţiei.
Materialele de termoizolare/
hidroizolare pentru învelitoare
vor fi compatibile cu cele din
care aceasta este realizată.
Se vor folosi, pe cât posibil,
materiale naturale şi soluţii
de alcătuire care să permită
schimbul de vapori dintre
interior și exterior, prin aceasta
asigurându-se realizarea unui
climat interior optim utilizării/
locuirii (se va avea o grijă sporită
la detaliile constructive din jurul
coşurilor de fum, al lucarnelor,
al intersecţiei cu foişoarele
etc.). Nu este recomandată
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combinarea la același acoperiș
a mai multor tipuri, culori sau
forme de învelitori, cu excepția
acoperișului
vegetal
(plat,
vizitabil).
Culorile vor fi cele naturale
(atât cele pentru materialele de
învelitoare, cât şi cele pentru
alte elemente constructive sau
tehnologice): nu se vor folosi
culori stridente sau saturate.

Elementele de iluminat,
de ventilare, instalaţiile
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Elementele
de
iluminat
(luminatoare,
ferestre
în
planul acoperişului), instalaţiile
(panouri
solare,
panouri
fotovoltaice, coşurile de fum)
sunt permise doar dacă sunt
justificate funcţional.
Se acceptă și se recomandă
utilizarea panourilor de captare
a energiei solare în planul
acoperișului (vezi capitolul 11).
Acoperirea
lucarnelor
și
umbrirea ferestrelor în planul
acoperişului se vor face din
materiale care nu contravin

specificului local şi imaginii
de ansamblu a construcţiei.
Elementele de umbrire/control
solar pot servi şi ca elemente
de camuflare ale acestora în
volumul şi forma învelitorii.
Culorile vor fi naturale (atât cele
pentru materialele de acoperire,
cât şi cele pentru alte elemente
constructive sau tehnologice),
similare cu cele ale învelitorii:
nu se vor folosi culori stridente
sau saturate.
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), de tip
monovolum.
În cazul amplasării construcției
în vatra satului, se va păstra
specificul local prin preluarea
formei şi a volumetriei existente
în zonă, păstrându-se imaginea
locală nealterată.
În cazul amplasării construcției
în zone special destinate
(prin PUG) pentru: producție,
servicii, sănătate, educaţie,
se permite și folosirea altor
tipuri de materiale și tehnologii
(metal, beton etc.) acolo unde
este necesar şi unde folosirea

Acoperiș contemporan de șindrilă, prevăzut cu tabachere în planul învelitorii. Proiectul operează cu elemente
tradiționale, schimbarea formelor tabacherelor fiind una discretă. Ruperea pantei nu modifică volumetria de
ansamblu a acoperișului.

materialelor locale nu poate
asigura cerinţele de siguranţă şi
stabilitate şi de rezistenţă la foc.

Forma şi volumetria

Acoperiș tradițional din șindrilă de lemn.

Se va păstra specificul local prin
preluarea nealterată a formei şi
a volumetriei existente în zonă.
Acoperişul va fi cât mai simplu,
cu patru ape, cu pante egale, cu

streşinile şi coamele orizontale.
Nu se admit formele şi pantele
provenite din alte zone
climatice sau geografice, teşirile
nejustificate
ale
pantelor,
timpanele. Streşinile vor fi cât
mai largi (80 ‒ 150 cm), pentru
a asigura atât controlul luminii
solare, cât şi protecţia împotriva
intemperiilor,
diminuând
afectarea faţadelor de către

Lucarnele vor ocupa maximum
15 % din suprafaţa pantei
respective şi vor fi dimensionate
şi poziţionate astfel încât
să se păstreze o imagine
coerentă cu imaginea specifică
locului şi să nu constituie un
element discrepant, vizibil
din drum sau din diverse
puncte de perspectivă şi
belvedere cunoscute la nivel
local. Decoraţiile se vor prelua

nealterate (dacă este cazul),
păstrând specificul local. Nu se vor
folosi forme şi detalii provenite din
alte zone etnografice, geografice
sau climatice.

Şarpanta

În cazul amplasării construcției
în vatra satului, structura
șarpantei va fi, recomandabil,
de lemn, realizată cu tehnologii
locale, folosind, oriunde e
posibil (nealterând procesul

tehnologic),
materiale
naturale
regenerabile
sau
tehnologii contemporane de
industrializare a lemnului (lemn
lamelar, panouri multistrat,
lemn stratificat). Se pot folosi
rigidizări suplimentare din
alte
materiale
structurale
pentru prinderi/legături, fără
ca acestea să aibă o pondere
importantă în ansamblu. Nu
trebuie utilizate materialele
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Așa nu: locuință cu timpan, registre orizontale nespecifice, ferestre
triunghiulare, gabarit mare.

factorii climatici (ploi, vânturi
etc.).
Se acceptă şi acoperirile cu
pantă mică, de maximum 5 %,
doar cu învelitoare din strat
înierbat cu vegetaţie locală și
doar acolo unde relieful permite
și sunt necesare soluţii speciale
de integrare în peisaj: volume
mari, (semi)îngropate, garaje
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 a celor bituminoase
în alcătuirea învelitorii, fără
să fie vizibile. Sunt interzise
acoperişurile de tip terasă în
proporție mai mare de 60 % din
suprafața totală a acoperișului
și dispuse la frontul stradal. În

funcție de învelitoare, panta
va fi de minimum 30o la cele
ceramice (țiglă solzi, olane) sau
lemnoase (șindrilă), ținând cont
de specificul local.
Elementele
de
iluminat
(luminatoare,
ferestre
în
planul acoperişului), instalaţiile
(panouri
solare,
panouri
fotovoltaice, coşurile de fum)
sunt permise doar dacă sunt
justificate funcţional şi vor
ocupa maximum 10 % din
suprafaţa pantei respective.
Pe cât posibil, se vor orienta
spre interiorul lotului, astfel
încât să se păstreze o imagine
coerentă şi să nu constituie un
element discrepant, vizibil din
drum sau din diverse puncte
de perspectivă şi belvedere
cunoscute la nivel local.

Acoperișul unei construcții cu volum mare (supermagazin) este rezolvat printr-o tratare pavilionară a etajului, ceea
ce permite menținerea acoperișului în gabarite reduse, păstrând specificul local. Materialele folosite sunt naturale,
interpretate într-o manieră contemporană. Proiect de Lorin Niculae și Irina Scobiola.
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Acoperiș contemporan, realizat cu materiale tradiționale, respectând pantele optime pentru a favoriza scurgerea apelor și mărirea rezistenței în timp. Proiect de Bogdan Guiu și George Lăcătîș.

organice rezultate în urma
polimerizării (cele denumite
în mod generic „plasticuri”),
întrucât își schimbă calitățile
(portanță, torsiune, curgere)
în timp, din cauza condițiilor
de mediu (proces repetat de
îngheț/dezgheț,
ultraviolete,
variații de temperatură vară/
iarnă). În cazul amplasării
construcției în zone special
destinate (prin PUG) pentru:
producție, servicii, sănătate,
educaţie, se permite și folosirea
altor tipuri de materiale și
tehnologii (metal, beton etc.)
acolo unde este necesar şi unde
folosirea materialelor locale
nu poate asigura, prin folosire
singulară, siguranţa, stabilitatea
şi rezistenţa la foc.

Învelitoarea (materiale
folosite şi compatibilităţi)

Învelitoarea se va realiza din
materiale naturale regenerabile,
cu păstrarea imaginii locale
nealterate. În funcţie de specificul
zonei şi de panta folosită pentru
aceasta, învelitoarea va fi din
șindrilă, țiglă ceramică, olane,
cu păstrarea streșinilor (specifică
materialelor). Se vor folosi
materiale şi tehnologii locale sau
care pornesc/derivă din tehnologii
locale, fără a avea efecte negative
asupra destinaţiei construcţiei.
Materialele de termoizolare/
hidroizolare pentru învelitoare
vor fi compatibile cu cele din
care aceasta este realizată.

Se vor folosi, pe cât posibil,
materiale naturale şi soluţii
de alcătuire care să permită
schimbul de vapori dintre
interior și exterior, prin aceasta
asigurându-se realizarea unui
climat interior optim utilizării/
locuirii (se va avea o grijă sporită
la detaliile constructive din jurul
coşurilor de fum, al lucarnelor,
al intersecţiei cu foişoarele
etc.). Nu este recomandată
combinarea, la același acoperiș,
a mai multor tipuri, culori sau
forme de învelitori, cu excepția
acoperișului vegetat (plat,
vizitabil).
Culorile vor fi naturale (atât
cele pentru materialele de
învelitoare, cât şi cele pentru
alte elemente constructive sau
tehnologice): nu se vor folosi
culori stridente sau saturate.

Elementele de iluminat,
ventilare, instalaţiile
Elementele
de
iluminat
(luminatoare, ferestre în planul
acoperişului), instalaţiile (panouri
solare, panouri fotovoltaice,
coşurile de fum) sunt permise
doar dacă sunt justificate
funcţional.
Se acceptă și se recomandă
utilizarea panourilor de captare
a energiei solare în planul
acoperișului (vezi capitolul 11).
Acoperirea lucarnelor, umbrirea
ferestrelor în planul acoperişului
se vor face din materiale care

nu contravin specificului local şi
imaginii de ansamblu a construcţiei.
Elementele de umbrire/control
solar pot servi şi ca elemente de
camuflare a acestora în volumul şi
forma învelitorii.
Culorile vor fi naturale (atât cele
pentru materialele de acoperire,
cât şi cele pentru alte elemente
constructive sau tehnologice),
similare cu cele ale învelitorii: nu
se vor folosi culori stridente sau
saturate.
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum).
Intervenţiile la construcţiile
existente urmează să conserve
cât mai mult din fondul specific
existent. Elementele discrepante
vor fi convertite în elemente
care respectă specificul local.
Orice extindere a acestora, în
funcţie de gabarit, va urmări
recomandările pentru grupa
de construcţii noi în care se
încadrează.

Așa nu: sus și jos, forme și culori care alterează peisajul cultural local.
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Perete contemporan; zidărie din piatră.

5.2. Pereţii

Casă din comuna Boișoara, secolul al XIX-lea; Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.
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Analiza
şi
recomandările
privitoare la pereţi se referă
la tipurile de pereţi (portanţi
sau de compartimentare), și la
materialele folosite la alcătuirea
acestora; se vor marca posibilele
probleme ce pot apărea în
comportamentul lor în timp.
Recomandările se grupează pe
următoarele categorii:
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 – 250 mp)
și C-1) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), de tip
monovolum
D) Intervenţii la construcţiile
existente (gabarit mic, mediu
sau mare, dispuse pavilionar
sau monovolum).
Toate materialele de alcătuire
pentru pereţi au nevoie de
întreţinere
în
exploatare
(în mai mică sau mai mare
măsură). Realizarea de alcătuiri
constructive
corecte,
cu
materiale naturale, compatibile,
de calitate, precum şi urmărirea
în execuţie le pot asigura o
durată mai mare de viaţă,
împreună cu o întreţinere
conştientă,
periodică,
din
partea utilizatorilor. Materialele
recomandabile, în funcţie de
zona în care urmează să se
realizeze investiţia, sunt, după
caz: piatra, lemnul, cărămida,
lut, având ca liant amestecul de

Pereți tradiționali din lemn, pereți tencuiți și pereți din zidărie din piatră.

var și nisip sau lutul.
Trebuie menţionat că atât
pereții de lemn, cât şi cei din
pământ nears (bătut, vălătuci,
ceamur, chirpici etc.) ori ars
(cărămizi, ţigle, olane etc.) şi
cei din împletituri (nuiele în
combinaţii diverse) permit
transferul de vapori dintre
interior și exterior, nu sunt
etanşi şi oferă un mediu interior
benefic sănătăţii, răcoros vara
şi totodată călduros iarna,
fără metode sofisticate şi

costisitoare.
Aspectele
principale
care
trebuie avute în vedere
fac referire la: siguranţă şi
stabilitate, protecţie la foc,
compatibilitatea materialelor
de alcătuire, compatibilitatea
materialelor de acoperire,
termoizolaţii şi ruperi de
capilaritate.

5.2.1. Specificul local

Sistemele
constructive
tradiționale se pot grupa în
două mari categorii: sisteme

monomateriale
și
sisteme
plurimateriale. Din categoria
sistemelor monomateriale fac
parte structurile din bârne de
lemn dispuse orizontal sau
vertical, din schelet portant
din lemn cu umplutură din
lemn, din zidărie de piatră,
cărămidă, de chirpici, din
pământ turnat în tipare
(cofraje) sau clădit cu furca și
netezit cu barda. Din categoria
sistemelor plurimateriale fac
parte structurile din schelet

portant din lemn cu panouri
de umplutură din împletitură
de nuiele, șipci sau scânduri
și lipitură de pământ galben
cu amestec de vegetale sau
umplutură din zidărie de
cărămidă sau, mai rar, de
piatră de râu. Tot în categoria
sistemelor
constructive
plurimateriale se încadrează
și
soluțiile
constructive
combinate, în cazul locuințelor
cu două sau mai multe nivele
supraterane.

Principalul
material
de
construcţie a fost lemnul. Zonele
de sub munte au dezvoltat o
arhitectură a lemnului, iar cele
mai sărace în acest material au
desăvârşit arhitectura paiantei
sau a cărămizii, utilizată în
special în zona sudică, la casele
cu etaj şi la casele mai noi.
Lemnul utilizat era stejarul,
fagul şi, pe măsură ce este vorba
de construcţii mai noi, bradul,
singurul rămas în cantităţi
suficiente.
Cărămida
este
materialul de construcţie care
a început să se întrebuinţeze
mai des după Primul Război
Mondial:
de
dimensiuni
obişnuite, fabricată pe loc,
în satele zonei. Se remarcă şi
existenţa unor construcţii pe
două nivele cu parterul din
lemn, asemănătoare celor din
zona Gorjului.
În zonele de luncă şi de câmpie,
pe măsură ce se coboară
spre sudul judeţului, apar
împletiturile de nuiele lipite cu
lut în combinaţie cu structura
din lemn (însă sunt foarte puţine
exemplare păstrate, mai ales din
cauza înlocuirii cu cărămida),
păstrate cu precădere în zona
decoraţiilor foişorului.

5.2.2. Recomandări

A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 – 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit

mare (250 – 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar .
Pereţii portanţi sunt esenţiali
prin contribuţia la durabilitatea
construcţiilor.
Aceştia
se
vor construi din materiale
regenerabile; se vor utiliza cu
preponderenţă
materialele
de construcţie considerate
tradiţionale la nivel local
(lemn,
cărămidă,
piatră).
La construcțiile pentru care
studiile geotehnice dovedesc
că orice soluţie tradiţională
este imposibil de aplicat în
exploatare (ţinând cont de zona
seismică în care se încadrează
construcţia), se vor utiliza
alte materiale de construcție
(preferabil naturale), nespecifice
local. Zidăria portantă din piatră
sau cărămidă va fi tencuită cu
mortar pe bază de var pentru
a permite absorbția, circulația
și evaporarea apei într-un
ritm normal. Liantul folosit
pentru zidire va fi tot pe bază
de var, pe cât permit calculele
structurii de rezistență. Se vor
realiza alcătuiri constructive
care să diminueze/împiedice
capilaritatea, în condiţiile în care
realizarea unei impermeabilizări
pe toată suprafaţa fundaţiei nu
este recomandabilă.
Pereţii de compartimentare
se vor construi din materiale
regenerabile; se vor utiliza cu
preponderenţă
materialele
de construcţie considerate
tradiţionale la nivel local (lemn,

cărămidă, piatră) sau materiale
ecologice sau ecodurabile de
secol XXI (lemn, cărămidă,
argilă/lut,
cânepă,
lână,
rumeguș sau conglomerate
cu lianți naturali). Nu este
recomandată folosirea unor
materiale ca BCA-ul, betonul,
cărămida de sticlă etc.
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 – 395 mp), de tip
monovolum.
Pereţii portanţi sunt esenţiali
prin contribuţia la durabilitatea
construcţiilor.
Aceştia
se
vor construi din materiale
regenerabile; se vor utiliza cu
preponderenţă
materialele
de construcţie considerate
tradiţionale la nivel local
(lemn,
cărămidă,
piatră).
La construcțiile pentru care
studiile geotehnice dovedesc
că orice soluţie tradiţională
este imposibil de aplicat în
exploatare (ţinând cont de zona
seismică în care se încadrează
construcţia), se vor utiliza
alte materiale de construcție
(preferabil naturale), nespecifice
local. Zidăria portantă din piatră
sau cărămidă va fi tencuită cu
mortar pe bază de var pentru
a permite absorbția, circulația
și evaporarea apei într-un
ritm normal. Liantul folosit
pentru zidire va fi tot pe bază
de var, pe cât permit calculele
structurii de rezistență. Se vor
realiza alcătuiri constructive
care să diminueze/împiedice
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Perete de lemn contemporan.

capilaritatea, în condiţiile în care
realizarea unei impermeabilizări
pe toată suprafaţa fundaţiei nu
este recomandabilă.
Pereţii de compartimentare
se vor construi din materiale
regenerabile; se vor utiliza cu
preponderenţă
materialele
de construcţie considerate
tradiţionale la nivel local (lemn,
cărămidă, piatră) sau materiale
ecologice sau ecodurabile de
secol XXI (lemn, cărămidă,
argilă/lut,
cânepă,
lână,
rumeguș sau conglomerate
cu lianți naturali). Nu este
recomandată folosirea unor
materiale ca BCA-ul, betonul,

cărămida de sticlă etc.
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum).
Intervenţiile la construcţiile
existente urmează să conserve
cât mai mult din fondul specific
existent. Elementele discrepante
vor fi convertite în elemente
care respectă specificul local.
Orice extindere a acestora, în
funcţie de gabarit, va urmări
recomandările pentru grupa
de construcţii noi în care se
încadrează.

Extindere de locuință existentă. Proiect de Lorin Niculae și Irina Scobiola, 2018. Peisajul natural specific, cu crestele munților având pante și proporții diferite, ce coboară succesiv și se apropie pe rând de
privitor, a devenit sursa de inspirație pentru volumetria și materialitatea acoperișului. Perspectivă realizată de Adelina Țoncu, Maria Luiza Datculescu și Alexandru Fulger.

5.3. Fundaţiile

Casa Lungu din Mădulari, valea Cernei, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.

Casa Gongea, Stoenești; tipologie de casă înălțată pe soclu, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni.
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Fundaţiile sunt, în funcţie de
tipul construcţiei şi de zona în
care se realizează investiţia:
fundaţii/soclu, pivniţe, subsoluri
şi demisoluri.
Recomandările se grupează pe
următoarele categorii:
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum).
Toate materialele de alcătuire

pentru fundaţii 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 le pot asigura o
durată mai mare de viaţă,
împreună cu o întreţinere
conştientă,
periodică,
din
partea utilizatorilor. Materialele
recomandabile, în funcţie de
zona în care urmează să se
realizeze investiţia, 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,
termoizolaţii şi hidroizolaţii,
realizarea straturilor de drenaj
pentru îndepărtarea apelor de
la nivelul fundaţiei, materialele
şi modalităţile de realizare a
trotuarului de gardă, îmbinarea
dintre soclu și materialul de
placare, dintre soclu și trotuarul
de gardă.

5.3.1. Specificul local

Soclul caselor construite din
lemn a fost alcătuit, în vechime,
dintr-un rând de bârne mai
groase, din lemn mai rezistent
la umiditate (temei), care se
aşezau pe bolovani mari la cele
patru colţuri. Spaţiul dintre
bolovani era umplut cu pietre

de diferite mărimi, de cele mai
multe ori acestea nefiind legate
între ele. Casele construite
pe temelie de lemn, făcând
parte din grupa caselor foarte
vechi şi vechi, erau aşezate mai
totdeauna pe locurile cele mai
drepte, întrucât oamenii au avut
posibilitatea de a-și alege locul
într-o epocă în care casele erau
mai rare.
Casa înălţată pe soclu a pornit
de la necesitatea de a rezolva
diferenţa de nivel, ulterior
prezenţa acestuia fiind motivată
de necesitatea de a mări
spaţiul folosibil, combinată
cu aceea de a întări casa. În
Vâlcea, acest proces începe la
sfârșitul secolului al XVIII-lea, ia
amploare la mijlocul secolului
al XIX-lea şi se sfârşeşte, în ce
priveşte tendinţa de fortificaţie,
în prima jumătate a secolului
al XX-lea. Întregul proces de
evoluţie a casei ţărăneşti
poate fi pus în legătură cu
evoluţia caselor boiereşti, a
culelor şi a locuinţelor urbane,
în ceea ce priveşte mărirea
spaţiului folosibil pentru nevoi
economice.

5.3.2. Recomandări

A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.
Fundaţiile contribuie esențial

la durabilitatea clădirilor. Acolo
unde este posibil din punct
de vedere structural (dar și
tehnologic şi economic), în
funcţie de zona seismică în care
se încadrează construcţia, se vor
folosi tehnici tradiţionale.
Se
vor
folosi
sisteme
tradiționale (fundații continue
pe sub ziduri portante sau
fundații izolate), nu se vor
„sigila” terenurile cu radiere sau
șape realizate din ciment, ci se
vor adopta soluții ecodurabile;
unde sunt necesare, se vor face
sisteme subterane de drenare.
Materialele recomandabile, în
funcţie de zona în care urmează
să se realizeze investiţia şi de
tipul acesteia, sunt, după caz:
piatră, cărămidă, beton (cu
condiţia să se realizeze fundaţii
sub zidurile portante; nu se
recomandă soluţiile cu radier
general, care impermeabilizează
o suprafaţă mare de teren). Nu
se vor folosi pereţi masivi din
beton, care împiedică transferul
de vapori, reţin umezeala şi
nu favorizează existenţa unui
climat sănătos pentru utilizatori.
Pivniţele şi bolţile se vor realiza
cu preponderenţă din cărămidă
şi/sau piatră, legate cu mortar
pe bază de var. Pivnițele vor
avea goluri de ventilație în soclu,
la nivel de siguranță împotriva
inundării, care vor fi deschise
vara pentru uscarea pereților.
Pentru realizarea soclurilor din
piatră sau placarea acestora

cu piatră, acolo unde este
posibil, se vor folosi materiale
locale, cu tehnologii şi mână
de lucru locală, prin implicarea
meşterilor din zonă. Nu se va
folosi în exces cimentul (cu
precădere cimentul Portland,
mai ales fără rosturi de dilatare
constructive
prevăzute
în
proiect), ca material de lucru sau
ca material de bază pentru liant.
În cazul în care este necesară
realizarea
unor
fundaţii/
socluri din beton armat, se
recomandă, pentru placarea
acestuia, materiale ca: piatră,
mozaic, similipiatră, în alcătuiri
constructive compatibile. Nu
se va realiza placarea simplă cu
piatră de râu sau piatră spartă
a soclului pentru un aspect
„rustic”, de cele mai multe ori
impropriu şi necompatibil cu

arhitectura locală.
Se va construi un trotuar de
gardă perimetral, cu pantă
suficientă, care să îndepărteze
apele pluviale de fundaţia
construcţiei. Acesta va fi realizat
din materiale naturale, va
avea rosturi de dilataţie, iar în
punctele de scurgere a apelor
pluviale se vor realiza detalii
care să favorizeze expulzarea
acestora şi îndepărtarea lor
de construcţie (direcţionare
preponderentă către suprafeţele
verzi amenajate).
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum.
Fundaţiile contribuie esențial la
durabilitatea clădirilor. Acolo unde
este posibil din punct de vedere
structural (dar și tehnologic şi
economic), în funcţie de zona

Relație contemporană: soclu de piatră și parament de lemn.

seismică în care se încadrează
construcţia, se vor folosi tehnici
tradiţionale.
Se vor folosi sisteme tradiționale
(fundații continue pe sub ziduri
portante sau fundații izolate),
nu se vor „sigila” terenurile
cu radiere sau șape realizate
din ciment, ci se vor adopta
soluții ecodurabile; unde sunt
necesare, se vor face sisteme
subterane de drenare. Materialele
recomandabile, în funcţie de zona
în care urmează să se realizeze
investiţia şi de tipul acesteia,
sunt, după caz: piatră, cărămidă,
beton (cu condiţia să se realizeze
fundaţii sub zidurile portante; nu
se recomandă soluţiile cu radier
general, care impermeabilizează
o suprafaţă mare de teren). Nu
se vor folosi pereţi masivi din
beton, care împiedică transferul
de vapori, reţin umezeala şi
nu favorizează existenţa unui
climat sănătos pentru utilizatori.
Pivniţele şi bolţile se vor realiza
cu preponderenţă din cărămidă
şi/sau piatră, legate cu mortar
pe bază de var. Pivnițele vor
avea goluri de ventilație în soclu,
la nivel de siguranță împotriva
inundării, care vor fi deschise vara
pentru uscarea pereților.
Pentru realizarea soclurilor din
piatră sau placarea acestora cu
piatră, acolo unde este posibil,
se vor folosi materiale locale,
cu tehnologii şi mână de lucru
locală, prin implicarea meşterilor
din zonă. Nu se va folosi în

Exemplu de soclu de piatră contemporan și legătura cu trotuarul perimetral.

exces cimentul (cu precădere
cimentul Portland, mai ales fără
rosturi de dilatare constructive
prevăzute în proiect), ca material
de lucru sau ca material de bază
pentru liant. În cazul în care
este necesară realizarea unor
fundaţii/socluri din beton armat,
se recomandă, pentru placarea
acestuia, materiale ca: piatră,
mozaic, similipiatră, în alcătuiri
constructive compatibile. Nu
se va realiza placarea simplă cu
piatră de râu sau piatră spartă a
soclului pentru un aspect „rustic”,
de cele mai multe ori impropriu
şi necompatibil cu arhitectura
locală.
Se va construi un trotuar de gardă
perimetral, cu pantă suficientă,
care să îndepărteze apele pluviale
de fundaţia construcţiei. Acesta se
va realiza din materiale naturale,

va avea rosturi de dilataţie, iar
în punctele de scurgere a apelor
pluviale se vor realiza detalii care
să favorizeze expulzarea acestora
şi îndepărtarea lor de construcţie
(direcţionare preponderentă către
suprafeţele verzi amenajate).
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum).
Intervenţiile la construcţiile
existente urmează să conserve
cât mai mult din fondul specific
existent. Elementele discrepante
vor fi convertite în elemente
care respectă specificul local.
Orice extindere a acestora, în
funcţie de gabarit, va urmări
recomandările pentru grupa
de construcţii noi în care se
încadrează.
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Soclu din zidărie de piatră; tratare contemporană a fațadei, preluând tipologia tradițională de scară exterioară la casa cu soclu înalt. Proiect de Lorin Niculae, Irina Scobiola și Adrian Mărgărit.

5.4. Ferestre, goluri şi uşi

Casă din satul Mateești, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.

Decorații cu relief plat și decorații pictate.
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Prevederile referitoare la uşi şi
ferestre se referă la materialele
de construcţie, la conformaţia
acestora, la soluţiile de umbrire
şi la culori.
Acolo unde este posibil, se
recomandă să se apeleze
la tehnici şi meşteşugari
tradiţionali pentru realizarea
tâmplăriei
interioare
şi
exterioare, ca şi pentru
realizarea feroneriilor şi/sau a
diverselor elemente decorative
de mascare, care pot fi bătute
sau turnate.
Recomandările se grupează pe
următoarele categorii:
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar
C-2) Construcții cu gabarit

mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu 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 le pot
asigura o durată mai mare de
viaţă, împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor.

5.4.1. Specificul local

Ferestrele și în general tâmplăria
(uși, porți, obloane) sunt
realizate din lemn aparent sau
vopsite cu vopsele pe bază de

ulei de in. De regulă, ferestrele
sunt mai mult înalte decât late.
Ferestrele sunt rectangulare,
simple, în două canaturi, cu
pervaz decorativ din lemn.
Ferestrele, golurile, tâmplăria
constituie
un
element
definitoriu al construcţiilor
din mediul rural, având un rol
decorativ important. Având la
bază o multitudine de forme
preluate
din
arhitectura
tradiţională, fie că vorbim de
o arhitectură a lemnului, fie
că e vorba de arhitectura de
zid, este foarte important să
se acorde o atenţie deosebită
folosirii acestora în volumetria
de ansamblu a construcţiei.
Formele diferite pot conlucra
şi coexista, însă este necesar
ca acestea să se găsească în
alcătuiri şi proporţii armonioase
unele cu altele. Pentru aceasta,

nu există o reţetă.
Ce este evident, în „arhitectura
tradiţională
contemporană”
(dacă putem să o numim aşa),
este că toată această bogăţie
de forme este folosită în
mod nearmonios, în alcătuiri
neinspirate
(de
exemplu:
principial, baza volumului are
goluri mai reduse ca dimensiuni
şi este mai masivă, aceasta
susţinând toată suprastructura,
în timp ce etajul sau etajele
superioare sunt mai „uşoare”,
cu pridvoare decorate, din lemn
sau cu arcaturi). Rezultatul este,
de fapt, o incoerenţă a spaţiului
tradiţional, care este lipsit de
principii regulatoare certe, acest
lucru manifestându-se atât în
volumetrie, cât şi în decoraţie.
Această
incoerenţă
este
evidentă în special în zonele
urbane şi în zonele din

apropierea
oraşelor,
unde
construcţiile, pe lângă a avea o
utilitate practică, funcţională,
încep să aibă un rol marcant
în ilustrarea statutului social
al proprietarului, care de
multe ori depăşeşte nevoia
de funcţionalitate. La acestea
se adaugă mimetismul şi
neînţelegerea
principiilor
adaptabilităţii la mediul fizic şi
geografic în care construcţia se
inserează.
Astfel, iau naştere alăturări
indezirabile, ca cele de mai jos
(la nivelul ferestrelor/golurilor/
pridvorului):
* ferestre drepte şi ferestre
închise în arcadă, lipsite de
şprosuri orizontale;
*
geam
termopan,
cu
dimensiuni similare în cele două
registre;
* închidere a balconului cu

coloane simple, fără bază şi
capitel, fără arcade de legătură,
tăiate brusc;
* închiderea laterală simplă
a balconului de la etaj, cu
aceeaşi coloană minimală, prost
proporţionată şi nespecifică;
* arc treflat prost proporţionat
sub balcon, delimitat de aceleaşi
coloane simplificate;
* încercarea de mimare a
unui pridvor închis la nivelul
registrului inferior, unde sunt
realizate ferestrele treflate;
* ferestre cu dimensiuni diferite
şi fără nicio legătură pe aceeaşi
faţadă (fereastra mică de la
grupul sanitar lângă o fereastră
principală pe faţada laterală);
* forma ferestrelor nu este
subliniată
şi
valorificată
prin intermediul şprosurilor
orizontale şi al montanţilor
verticali din lemn;
* ferestre cu proporţii diferite
în acelaşi registru orizontal, pe
aceeaşi faţadă;
* lipsa oricărui ritm pe faţade;
* raport plin/gol nespecific
şi neclar: nu se remarcă o
predominare a plinului;
*
arcade
la
închiderea
balconului cu proporţii urâte,
aplatizate;
* arcade cu proporţii diferite
la acelaşi foişor, arcatură dublă
nespecifică
* proporţii nepotrivite între
capitel, coloană, bază;
* goluri nespecifice: dezvoltate
pe orizontală.

5.4.2. Recomandări

A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.
Materialele
Ferestrele şi uşile vor fi
realizate din lemn (masiv sau
stratificat) tratat cu ulei, ceruit
sau vopsit cu soluţii naturale,
cu feronerie metalică. Pentru
tâmplăria exterioară se va
folosi lemn de esenţă tare.
În realizarea acestora se vor
respecta tehnicile tradiţionale
şi se vor folosi, pe cât posibil,
meşterii din zonă. Tâmplăria
poate fi simplă sau dublă, în
funcţie de necesarul de izolare
termică corelat cu climatul şi
factorii de mediu din zona în
care se inserează construcţia.
Elementele componente ale
tâmplăriei: rame, cercevele,
şprosuri, traverse etc. se
vor realiza din lemn. În
mod
excepțional,
pentru
conformarea la reglementările
privind rezistența la foc, care
nu poate fi obținută cu lemn, se
poate folosi tâmplărie metalică,
strict în amplasamentele impuse
de lege. Pentru îndeplinirea
cerinţelor actuale privitoare la
eficienţa energetică, se poate
folosi vitrajul termoizolant (cu
două sau trei foi). Pentru a
asigura un grad sporit de izolare
fonică (pentru construcţiile

situate lângă drumurile cu
circulaţie intensă sau dacă
funcţiunea 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 clar, dar
poate fi acoperit cu diverse
folii care să realizeze controlul
luminii solare, fără a modifica
culoarea şi textura acestuia.
Nu se vor folosi: geam bombat,
geam reflectorizant, geam
oglindă. În mod excepţional şi

justificat, atunci când contextul
şi funcţiunea o impun, se pot
folosi şi alte tipuri de prelucrări/
acoperiri ale sticlei (de exemplu:
folii speciale necesare măsurilor
antiefracţie sau antivandalism).
Pentru asigurarea cerinţelor
privitoare la igienă şi sănătate,
se vor folosi aerisitoare
cu
acţionare
automată
(incluse în tocul geamului)
sau
manuală,
pentru
a
asigura o ventilare naturală
a spaţiilor interioare, atunci
când alcătuirea ferestrelor
generează etanşeitate, care nu
permite împrospătarea aerului

(altfel fiind necesare sisteme
suplimentare
de
ventilare
mecanică sau naturală).
Conformaţia
ferestrelor
Ferestrele
vor
respecta
proporţiile tradiţionale între
lungime şi lăţime, numărul de
canaturi, dispunerea traverselor
şi a şprosurilor. Golurile de
fereastră trebuie să aibă
forme şi proporţii specifice
zonei, respectând dispunerea
logică generală pe fațade.
Dimensiunile pot fi mai mari,
pentru a se asigura iluminarea
naturală corespunzătoare fiecărei
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Se observă lipsa de armonie a golurilor, lipsa de proporție în raport cu fațada, formele atipice.
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funcțiuni. Se admit, ca accente
compoziţionale bine justificate
(deschidere către peisaj, folosire
pasivă a energiei solare), altele
decât verandele, panourile
vitrate de dimensiuni mai mari,
dar nu pe mai mult de 30 % din
suprafața fațadei, dispuse cu
preponderenţă spre interiorul
lotului.
Nu se vor realiza goluri atipice:
cerc, triunghi, romb, hexagon
etc. (care în exploatare
pot dovedi diverse vicii/
inconveniente: neetanşeizare
corectă datorată formei atipice,
soluţii de umbrire atipice,
costisitoare şi uneori ineficiente
şi inestetice etc.).
În funcţie de context, se
pot folosi frezări şi decoraţii
tradiţionale ale elementelor
de lemn ale ferestrelor, fără
importuri nefericite şi forme
nespecifice din alte zone
climatice sau geografice. Aceste
decoraţii se pot replica de către
meşterii tâmplari din zonă, dar
şi de fabricile de tâmplărie din
lemn care au freze ce pot copia
şi aplica diverse elemente.
Soluţiile de umbrire
Pentru umbrirea suprafețelor
vitrate, se vor folosi obloane
din lemn, streșini sau vegetație.
În cazuri justificate formal sau
funcțional, se pot prevedea
obloane sau măști din lemn,
după forma și aspectul ușilor
și închiderilor de la anexele

gospodărești specific locale.
Soluţiile de umbrire alese
trebuie să respecte soluţiile
tradiţionale existente în zonă.
Acestea vor fi realizate din lemn,
se vor monta cu preponderenţă
la exterior (pentru a asigura un
control climatic şi o protecţie
suplimentară a ferestrelor
împotriva intemperiilor) şi
pot avea lamele reglabile,
care să permită un grad de
umbrire
optim,
ajustabil,
pe toată perioada zilei şi în
funcţie de fiecare anotimp,
dar să nu împiedice, în acelaşi
timp, pătrunderea luminii din
exterior. Nu se vor folosi rulouri
exterioare, montate aparent,
fără reglaje, care iau din lumina
geamului.
Pentru vitrajele cu suprafeţe
mari, acolo unde sunt necesare
şi justificate, se pot instala
soluţii de umbrire din lemn, fixe
sau cu lamele cu unghi reglabil,
care să camufleze elementele
discrepante
în
ansamblul
volumetric. Se recomandă ca
aceste conformaţii să nu se
realizeze pe faţadele dinspre
stradă. Elementele de lemn se
vor proteja cu uleiuri, ceruri sau
alte soluţii naturale.
Culorile
Tâmplăria
exterioară
şi
elementele de umbrire sau alte
elemente decorative se pot
vopsi în nuanţe apropiate de
cea naturală a lemnului. Se vor

folosi cu precădere pigmenţi
naturali, lacuri colorate pe bază
de apă care pătrund în textura
lemnului şi lasă vizibil desenul
natural al acestuia. Nu se vor
folosi soluţii de acoperire şi
protecţie pe bază de acril,
vopsele de ulei etc.
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum.
Materialele
Ferestrele şi uşile vor fi
realizate din lemn (masiv sau
stratificat) tratat cu ulei, ceruit

sau vopsit cu soluţii naturale,
cu feronerie metalică. Pentru
tâmplăria exterioară se va
folosi lemn de esenţă tare. În
realizarea lor se vor respecta
tehnicile tradiţionale şi se vor
folosi, pe cât posibil, meşterii
din zonă. Tâmplăria poate fi
simplă sau dublă, în funcţie de
necesarul de izolare termică
corelat cu climatul şi factorii
de mediu din zona în care se
inserează construcţia. Elementele
componente ale tâmplăriei: rame,
cercevele, şprosuri, traverse etc.
se vor realiza din lemn.

Așa da: recomandare pentru materiale de tâmplărie.

În mod excepțional, pentru
conformarea la reglementările
privind rezistența la foc, care nu
poate fi obținută cu lemn, se
poate folosi tâmplărie metalică,
strict
în
amplasamentele
impuse de lege. La funcţiunile
cu flux de circulaţie mai mare
interior/exterior se pot folosi
panouri de sticlă mobile sau
goluri cu dimensiuni agabaritice
faţă de specificul zonei.
Pentru îndeplinirea cerinţelor
actuale privitoare la eficienţa
energetică, se poate folosi
vitrajul termoizolant (cu două

sau trei foi). Pentru a asigura
un grad sporit de izolare fonică
(pentru construcţiile situate
lângăă drumurile cu circulaţie
intensă sau dacă funcţiunea 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 clar, dar
poate fi acoperit cu diverse
folii care să realizeze controlul
luminii solare, fără a modifica
culoarea şi textura acestuia.
Nu se vor folosi: geam bombat,
geam reflectorizant, geam
oglindă. În mod excepţional şi
justificat, atunci când contextul
şi funcţiunea o impun, se pot
folosi şi alte tipuri de prelucrări/
acoperiri ale sticlei (de exemplu,
folii speciale necesare măsurilor
antiefracţie sau antivandalism).
Pentru asigurarea cerinţelor
privitoare la igienă şi sănătate,
se vor folosi aerisitoare
cu
acţionare
automată
(incluse în tocul geamului)
sau
manuală,
pentru
a
asigura o ventilare naturală
a spaţiilor interioare, atunci
când alcătuirea ferestrelor
generează etanşeitate, care nu
permite împrospătarea aerului
(altfel fiind necesare sisteme
suplimentare
de
ventilare
mecanică sau naturală).

Conformaţia
ferestrelor
Ferestrele
vor
respecta
proporţiile tradiţionale între
lungime şi lăţime, numărul de
canaturi, dispunerea traverselor
şi a şprosurilor. Golurile de
fereastră trebuie să aibă
forme şi proporţii specifice
zonei, respectând dispunerea
logică generală pe fațade.
Dimensiunile pot fi mai mari,
pentru a se asigura iluminarea
naturală
corespunzătoare
fiecărei funcțiuni. Se admit, ca
accente compoziţionale bine
justificate (deschidere către
peisaj, folosire pasivă a energiei
solare), altele decât verandele,
panourile vitrate de dimensiuni
mai mari, dar nu pe mai mult
de 40 % din suprafața fațadei,
dispuse cu preponderenţă spre
interiorul lotului. Ferestrele vor
avea, în general, o geometrie
simplă şi neornamentată.
Nu se vor realiza goluri atipice:
cerc, triunghi, romb, hexagon
etc. (care în exploatare
pot dovedi diverse vicii/
inconveniente: neetanşeizare
corectă datorată formei atipice,
soluţii de umbrire atipice,
costisitoare şi uneori ineficiente
şi inestetice etc.).
Soluţiile de umbrire
Pentru umbrirea suprafețelor
vitrate se vor folosi obloane
din lemn, streșini sau vegetație.
În cazuri justificate formal sau
funcțional, se pot prevedea

obloane sau măști din lemn,
după forma și aspectul ușilor
și închiderilor de la anexele
gospodărești specific locale.
Soluţiile de umbrire alese
trebuie să respecte soluţiile
tradiţionale existente în zonă.
Acestea vor fi realizate din lemn,
se vor monta cu preponderenţă
la exterior (pentru a asigura un
control climatic şi o protecţie
suplimentară a ferestrelor
împotriva intemperiilor) şi
pot avea lamele reglabile,
care să permită un grad de
umbrire
optim,
ajustabil,
pe toată perioada zilei şi în
funcţie de fiecare anotimp,
dar să nu împiedice, în acelaşi
timp, pătrunderea luminii din
exterior. Nu se vor folosi rulouri
exterioare, montate aparent,
fără reglaje, care iau din lumina
geamului.
Pentru vitrajele cu suprafeţe
mari, acolo unde sunt necesare
şi justificate, se pot instala
soluţii de umbrire din lemn, fixe
sau cu lamele cu unghi reglabil,
care să camufleze elementele
discrepante
în
ansamblul
volumetric. Se recomandă ca
aceste conformaţii să nu se
realizeze pe faţadele dinspre
stradă. Elementele de lemn se vor
proteja cu uleiuri, ceruri sau alte
soluţii naturale.
Culorile
Tâmplăria
exterioară
şi
elementele de umbrire sau alte
elemente decorative se pot
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Decorații pictate.

vopsi în nuanţe apropiate de cea
naturală a lemnului. Se vor folosi
cu precădere pigmenţii naturali,
lacuri colorate pe bază de apă
care pătrund în textura lemnului
şi lasă vizibil desenul natural al
acestuia. Nu se vor folosi soluţii de
acoperire şi protecţie pe bază de
acril, vopsele de ulei etc.
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum).

Intervenţiile la construcţiile
existente urmează să conserve
cât mai mult din fondul specific
existent. Elementele discrepante
vor fi convertite în elemente
care respectă specificul local.
Orice extindere a acestora, în
funcţie de gabarit, va urmări
recomandările pentru grupa
de construcţii noi în care se
încadrează.

Detaliu: prispă de lemn, stâlpi ciopliți cu motive tradiționale.

5.5. Elemente de faţadă

Casă din Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.

5.5.1. Specificul local:
registre
orizontale
(coamă, cornișă, brâu,
soclu) şi verticale (foişor,
coş de fum etc.)
Elementele regulatoare care
creează liniile principale ale
faţadelor sunt: linia de coamă,
linia de streaşină, prispa,
fundaţia/soclul.
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Decoraţiile de faţadă
Au fost primele prezente la
construcţiile din lemn, ulterior
remarcându-se
apariţia
unor elemente decorative
de conturare a ferestrelor la
construcţiile tencuite şi cu
precădere la construcţiile mai
noi din cărămidă, cu vădite
influenţe din zona orăşenească.
Detalii decorative mai apar, de
asemenea, la nivelul prispei, la
obloane, stâlpi, streșini, pazii,
capetele grinzilor, contribuind
la imaginea de ansamblu a
peisajului
rural.
Finisajele
faţadei sunt simple; de regulă,
tencuielile sunt acoperite cu
vopsea de var, lemnul este
tratat cu ulei de in, culorile sunt
în nuanţe naturale, desaturate.
Ulterior, au apărut elemente
decorative
de
influenţă
mănăstirească: profilaturi la
nivelul ferestrelor, existenţa
unor brâuri/cornişe decorative
din stuc etc.

Decorații din lemn cioplit.

Paramentul
În zona Vâlcea, se remarcă
efectul alternării asizelor de
piatră cu cele de cărămidă
în arhitectura de zid. Se
întâlnesc numeroase situaţii
în care anexele gospodăreşti
noi (care de obicei păstrează
forma anexelor tradiţionale) au
pereţii realizaţi prin alternanţa
asizelor de cărămidă cu asize
de piatră sau alte materiale
nerecomandate (de exemplu,
BCA).
Prispa
Toate casele sunt prevăzute cu
prispă, plasată pe latura din faţă,
uneori şi în lateral (în funcţie de
orientarea cardinală, care nu are
o regulă certă). Uneori, aceasta
apare în combinaţie cu foişorul.

Prispa se caracterizează, pentru
o etapă mai veche, prin bogăţia
decorului sculptat în lemn şi,
ulterior, prin ritmul şi bogăţia
suitei de arcade de zidărie,
paiantă sau stuc.
Foişorul
Desemnează prelungirea prispei
şi extinderea spațiului exterior
de la nivelul locuit. De regulă,
este acoperit în două sau
patru ape și se remarcă prin
bogăţia elementelor decorative
din lemn, cărămidă sau stuc
care închid streaşina. Foişorul
reprezintă
elementul
de
adaptare la un climat moderat
ca temperatură, dar schimbător,
reprezentând un spaţiu de
locuit semiadăposit. Foişorul se
întâlneşte atât la casele joase,

cât şi la casele înalte, la conace
şi la cule.
Soclul
Pentru ridicarea temeliei („zid”),
s-a folosit cu preponderenţă
piatra de râu („sâgă”). Ea
are rostul de a proteja talpa
şi pereţii de umezeală, de a
asigura o orizontalitate perfectă
clădirii, precum şi de a o înălţa.
La cele mai vechi locuinţe joase,
apar doar câţiva bolovani mari,
sub grinzi, spaţiul fiind ulterior
umplut cu pietre. Utilizarea
pietrei s-a generalizat odată
cu ridicarea casei pe verticală,
în nord întâlnindu-se partere
solide de zid. Soclul poate fi
aparent sau tencuit cu lut/
mortar de var, peste care este
aplicat var. Înălțimea soclului

variază în raport cu panta
terenului și cu funcțiunile
pe care le adăpostește. La
construcţiile mai noi apare şi
fundaţia din cărămidă sau chiar
din beton (la conace).

5.5.2.Recomandări

Recomandările se grupează pe
următoarele categorii:
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu 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,
cu
materiale naturale, compatibile,
de calitate, precum şi urmărirea
în execuţie le pot asigura o
durată mai mare de viaţă,
împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor.
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.

prelungire a prispei, cu rol
estetic şi funcţional (controlul
luminii solare). Se va realiza cu
preponderenţă din lemn şi va
respecta prin proporţii, formă şi
volumetrie specificul local.
Coşul de fum: preluat, conform
necesităţilor actuale, drept
coş pentru instalaţia de
încălzire, tre344buie realizat
din materiale solide, care să
corespundă atât principiilor de
rezistenţă şi stabilitate (raportat
la vânturi, factori de mediu,
încadrare seismică), cât şi
protecţiei la foc (există un mare
risc de incendiu în special în
zonele de traversare a şarpantei

Marcarea registrelor orizontale
Soclul: va fi marcat volumetric
şi prin finisaje şi va corespunde
specificului local. Cromatica
va respecta specificul aşezării.
Detalierea alcătuirilor şi a
principiilor constructive s-a
realizat în capitolul 6, Fundaţiile.
Prispa: va fi marcată ca registru
puternic orizontal pe faţadă,
cu rol estetic şi funcţional
(controlul luminii solare). Se
va realiza cu preponderenţă
din lemn şi va respecta prin
proporţii, formă şi volumetrie
specificul local.
Marcarea registrelor verticale
Foişorul: va fi marcat ca

şi, eventual, a altor elemente
constructive din lemn). Pe cât
posibil, va respecta forma şi
materialele de finisaj locale.
Timpanele și decoraţiile de
faţadă
Se pot folosi decorații pentru
fațadele de lemn la nivelul
prispei, la obloane, stâlpi,
streașină,
pazii,
capetele
grinzilor, dacă acestea sunt
specifice peisajului cultural
local, însă nu în mod excesiv.
Streşinile și burlanele
Streaşina, element cu rol de
umbrire, se va realiza conform
specificului local (ca formă

şi elemente de decoraţie).
Jgheaburile şi burlanele nu vor
fi strălucitoare sau realizate din
materiale inadecvate, nu vor fi
evidenţiate coloristic la nivelul
construcţiei şi vor fi realizate
din materiale durabile, adecvate
specificului local. Nu se vor
folosi elemente din PVC sau
polietilenă. Se pot folosi, acolo
unde este cazul, lanţuri care să
direcţioneze scurgerea apelor
pluviale.
Materialele pentru finisaje
Folosirea de materiale naturale
locale, cum sunt piatra, lemnul,
varul, pigmenții naturali pentru

var, este esențială pentru
conservarea peisajelor rurale
deosebite.
Nu se vor folosi ca finisaje
exterioare: placările ceramice
pentru pereţi şi soclu (de
multe ori, soluţiile alese sunt
inadecvate folosirii la exterior:
nici ele, nici materialele de
punere în operă nu rezistă la
ciclurile repetate de îngheţ/
dezgheţ, deteriorându-se în
timp foarte scurt şi, de multe
ori, chiar favorizând apariţia
infiltraţiilor), placările cu tablă
(tablă simplă, tablă cutată etc.),
materialele care conţin azbest,
materialele plastice sau PVC-ul.
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Decorații din lemn traforat.

Timpanele și decoraţiile de
faţadă
Se pot folosi decorații pentru
fațadele de lemn la nivelul
prispei, la obloane, stâlpi,
streașină,
pazie,
capetele
grinzilor, dacă acestea sunt
specifice peisajului cultural
local, însă nu în mod excesiv.
Marcarea decoraţiilor reprezintă
un deziderat, însă nu este
obligatorie la acest tip de clădiri.

Case tradiționale cu foișor.
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Nu se vor realiza placări cu
piatră spartă sau cu elemente
de lemn care să dea un aspect
„rustic”. Conceptul de „rustic”
este diferit de conceptul de
„tradiţional”.
Se pot folosi soluţii şi alcătuiri
constructive naturale pentru
pereţi vegetali şi acoperişuri
înierbate, cu panta plată sau
accentuată.
Culorile
Nu se vor folosi culori tari,
contrastante. Se va opta
pentru nuanţele naturale ale
materialelor folosite sau pentru
culori şi nuanţe desaturate,
apropiate de cele naturale.
Pigmenţii utilizaţi în vopsele,
uleiuri sau ceruri vor fi naturali.
Tehnologiile
Se vor folosi tehnologii locale

(care sunt cunoscute și
accesibile celor care execută,
întrețin și utilizează lucrarea)
sau ecodurabile, de secol XXI.
Pentru oricare dintre variantele
pentru care se optează, se
va avea în vedere realizarea
unor alcătuiri din materiale
de construcţie compatibile
şi respectarea principiilor de
asigurare a izolării termice,
a hidroizolării, de igienă şi
sănătate, siguranţă şi stabilitate,
rezistenţă la foc. Se pot folosi
tehnologii
alternative
de
asigurare a alimentării cu
energie electrică sau termică,
în condiţiile şi cu recomandările
prezentate
în
capitolele
anterioare: panouri solare,
panouri fotovoltaice, turbine
eoliene la scară redusă, pompe
de căldură etc.

C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum.
Marcarea registrelor orizontale
Soclul: va fi marcat volumetric
şi prin finisaje şi va corespunde
specificului local. Cromatica
va respecta specificul aşezării.
Detalierea alcătuirilor şi a
principiilor constructive s-a
realizat în capitolul 6, Fundaţiile.
În funcţie de soluţia şi gabaritul
construcţiei, se pot marca
şi alte registre orizontale
(prispa, foişorul), care să se
încadreze în specificul şi scara
locală, fără a crea construcţii
disproporționate din punct de
vedere volumetric doar pentru
a respecta cerinţa încadrării
în specific. Volumetria se
va raporta la construcţiile
învecinate şi prin estetică
nu va constitui un element

discrepant în ansamblul aşezării
în care se încadrează. Marcarea
registrelor orizontale reprezintă
un deziderat, însă nu este
obligatorie la acest tip de clădiri.
Marcarea registrelor verticale
În funcţie de soluţia şi gabaritul
construcţiei, se vor marca
registrele verticale care să se
încadreze în specificul şi scara
locală, fără a crea construcţii
nepotrivite din punct de
vedere volumetric doar pentru
a respecta cerinţa încadrării
în specific. Volumetria se
va raporta la construcţiile
învecinate şi prin estetică nu va
constitui un element discrepant
în ansamblul aşezării. Marcarea
registrelor verticale reprezintă
un deziderat, însă nu este
obligatorie la acest tip de clădiri.

Streşinile și burlanele
Streaşina, element cu rol de
umbrire, se va realiza conform
specificului local (ca formă
şi elemente de decoraţie).
Existenţa streşinilor reprezintă
un deziderat, însă nu este
obligatorie la acest tip de clădiri.
Jgheaburile şi burlanele nu vor
fi strălucitoare sau realizate din
materiale inadecvate, nu vor fi
evidenţiate coloristic la nivelul
construcţiei şi vor fi realizate
din materiale durabile, adecvate
specificului local. Nu se vor
folosi elemente din PVC sau
polietilenă. Se pot folosi, acolo
unde este cazul, lanţuri care să
direcţioneze scurgerea apelor
pluviale. Sistemele de protejare
împotriva intemperiilor vor fi
doar la intrarea în clădire.
Materialele pentru finisaje
Folosirea de materiale naturale
locale, cum sunt piatra, lemnul,
varul, pigmenții naturali pentru
var, este esențială pentru

conservarea peisajelor rurale
deosebite.
Nu se vor folosi, ca finisaje
exterioare: placările ceramice
pentru pereţi şi soclu (de
multe ori, soluţiile alese sunt
inadecvate folosirii la exterior:
nici ele, nici materialele de
punere în operă nu rezistă la
ciclurile repetate de îngheţ/
dezgheţ, deteriorându-se în
timp foarte scurt şi de multe
ori chiar favorizând apariţia
infiltraţiilor), placările cu tablă
(tablă simplă, tablă cutată etc.),
materialele care conţin azbest,
materialele plastice sau PVC-ul.
Nu se vor realiza placări cu
piatră spartă sau cu elemente
de lemn care să dea un aspect
„rustic”. Conceptul de „rustic”
este diferit de conceptul de
„tradiţional”.
Se pot folosi soluţii şi alcătuiri
constructive naturale pentru
pereţi vegetali şi acoperişuri
înierbate, cu panta plată sau
accentuată.

(care sunt cunoscute și
accesibile celor care execută,
întrețin și utilizează lucrarea)
sau ecodurabile, de secol XXI.
Pentru oricare dintre variantele
pentru care se optează, se
va avea în vedere realizarea
unor alcătuiri din materiale
de construcţie
compatibile
şi respectarea principiilor de
asigurare a izolării termice,
a hidroizolării, de igienă şi
sănătate, siguranţă şi stabilitate,
rezistenţă la foc. Se pot folosi
tehnologii
alternative
de
asigurare a alimentării cu

energie electrică sau termică,
în condiţiile şi cu recomandările
prezentate
în
capitolele
anterioare: panouri solare,
panouri fotovoltaice, turbine
eoliene la scară redusă, pompe
de căldură etc.
Instalaţiile
şi
instalaţiile
tehnologice
Acestea nu se vor poziţiona înspre
stradă. Elementele aparente
pentru instalaţii şi instalaţiile
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 specifice zonei
în care se încadrează. După
caz, pot fi placate cu materiale
naturale, specifice. 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.

pavilionar sau monovolum).
Intervenţiile la construcţiile
existente urmează să conserve
cât mai mult din fondul specific
existent. Elementele discrepante
vor fi convertite în elemente
care respectă specificul local.
Orice extindere a acestora, în
funcţie de gabarit, va urmări
recomandările pentru grupa
de construcţii noi în care se
încadrează.

D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
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Culorile
Nu se vor folosi culori tari,
contrastante. Se va opta pentru
materiale în nuanţe naturale
sau pentru culori şi nuanţe
desaturate, apropiate de cele
naturale. Pigmenţii utilizaţi în
vopsele, uleiuri sau ceruri vor fi
naturali.
Tehnologiile
Se vor folosi tehnologii locale

Rezolvarea unui program cu gabarit mare, acela de pensiune, prin utilizarea unei tipologii pavilionare. Prispa devine un element regulator care
conectează trei volume distincte. Proiect de Lorin Niculae, Irina Scobiola și Adrian Mărgărit.

Poartă tradițională din lemn.

5.6. Construcţii anexe

Anexă gospodărească din jud. Vâlcea. Ilustrație de Irina Scobiola.

acoperiş de şiţă. Adăposturile
pentru animale fie erau realizate
din nuiele, fie erau sub forma
şoprurilor, alcătuite din pereţi
din lemn cu acoperiş din şiţă.

5.6.1. Specificul local

74

Anexele gospodăreşti sunt
amplasate fără anumite reguli
sau după reguli mai mult sau
mai puţin rigide: pe o latură,
în prelungirea casei, ori pe
două laturi, paralele cu casa.
În zona montană, sunt mai
importante anexele pentru
adăpostirea animalelor şi a
hranei necesare acestora; în
zona subcarpatică, pe lângă
adăposturile pentru animale şi
pentru hrană, apar: uscătorii şi
cuptoare pentru fructe, pivniţe
pentru vin, poverne; în zona de
luncă, anexele mai importante
sunt cele pentru păstrarea şi
depozitarea cerealelor.
Caracterul mixt al ocupaţiilor
a influenţat în mod direct
structura şi funcţionalitatea
gospodăriei, care la rândul său
reflectă natura îndeletnicirilor
şi complexitatea acestora.
Alegerea tipurilor de anexe este
determinată de ocupaţia de
bază a familiei, iar dimensiunile
sunt proporţionale cu statutul
social al proprietarului. Astfel,
se disting:
* adăposturi pentru păstrarea
cerealelor: gropi de cereale
(în perioada de dinaintea
Regulamentelor
Organice),
pătul din nuiele (de formă
dreptunghiulară), pătul pe furci
(cu înălţime variabilă), jimniţe
(jitniţe);
* adăposturi pentru animale:
grajduri (de lemn şi ulterior

Grajdul (coşer, slom): cel mai
important adăpost pentru
animale, cu proporţiile cele
mai mari în plan şi în elevaţie,
polarizând în jurul lui restul
acareturilor.

Pătul de nuiele.

din cărămidă), coşere, şopruri
pentru vite, şoproane, târle,
staule, şurle, coteţe, ceairuri
etc. (denumiri şi forme diferite,
în funcţie de animalele pe care
le adăpostesc);
* adăposturi pentru atelaje
şi unelte: şopru şi polată (fie
separată, fie în prelungirea
acoperişului grajdului, orientate
spre est sau vest; de obicei, fără
alţi pereţi laterali);
* construcţii viticole şi pomicole:
pivniţe/pimniţe
(construcţii
din lemn pe temelie de piatră,
bânduci etc);
*alte construcţii: argele/bordeie
(construcţii săpate în pământ
în care se adăposteau femeile
care ţeseau pânza de cânepă),
surle (construcţii temporare
cu formă conică), bucătării

(cunii) (încăperi din bârne,
amplasate spre fundul curţii, în
prelungirea casei sau paralel cu
ea, acoperite în patru ape, cu
şiţă), cămară, aplecătoare, casa
de haine etc.
Conacele de plai: construcţii
amplasate în hotarele satelor
care constituiau adevărate
gospodării,
locuite
însă
temporar.
Un
conac
se
compunea dintr-o locuinţă
umană şi dintr-un adăpost
pentru animale. Locuinţa, în
vechime, era construită după
o tehnică rudimentară: pari
împletiţi cu nuiele, lipite cu
pământ; acoperişul era făcut
din coceni, fân, resturi furajere.
Ulterior, acestea au început
sa fie construite din bârne, cu

Pătulul (coar): construcţie
anexă simplă sau pe două
nivele (coteț pentru animale la
nivelul inferior şi pătul pentru
porumb deasupra), cu acoperiş
din şiţă, în patru ape. Structura
e din lemn (adesea din lemn de
stejar) şi e realizat din scânduri
de lemn (nivelul inferior pentru
animale, dacă există) şi din
nuiele împletite.
Pivniţa: construcţie anexă
cu una sau două încăperi,
cu
diverse
întrebuinţări
funcţionale: depozit de produse,
spaţiu de gătit, şopron, spaţiu
de făcut ţuică (se întâlneşte
sub mai multe forme: pimniţă
simplă, pimniţă cu căzănie,
pimniţă cu şopru etc.). Are
temelie din piatră, este realizat
din bârne sau scânduri din lemn
(cu preponderenţă lemn de
stejar, în perioadele mai recente
a fost înlocuit cu lemn de brad),
acoperiş cu învelitoare din şiţă
în patru ape, şarpantă din lemn.

Cunia (bucătărie de vară): anexa
construită din bârne, formată
dintr-o singură încăpere.
Căsoaia: grajd de bârne, masiv,
cu acoperiş în patru sau două
ape, prevăzut uneori şi cu fânar,
ridicat mai ales pe lângă casă
şi mai puţin lângă conac. În
zonele cele mai înalte, se găsesc
căsoaie din piatră.
Morile
de
apă,
pivele
şi
joagărele:
se
găsesc
pretutindeni pe firul râurilor,
constituind cea mai preţioasă
zestre
a
instalaţiilor
de
tehnică populară. Au existat
trei categorii de mori: mori
domneşti (în târguri şi oraşe),
mori mănăstireşti şi mori
moşneneşti.

5.6.2. Recomandări

Prevederile se referă la
materialele de construcţie,
conformaţia acestora, soluţiile
tehnice şi compatibilitatea
dintre materialele de alcătuire.
Acolo unde este posibil, se
recomandă să se apeleze
la tehnici şi meşteşugari
tradiţionali.
Recomandările se grupează pe
următoarele categorii:
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse

în sistem pavilionar
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu 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,
cu
materiale naturale, compatibile,
de calitate, precum şi urmărirea
în execuţie le pot asigura o
durată mai mare de viaţă,
împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor.
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.
Construcţiile anexe se pot
reutiliza pentru noi funcţiuni
propuse,
cu
păstrarea/
integrarea în specificul local al
zonei şi păstrarea raportului
dintre volumetria lor şi alte
volumetrii, dominante: anexele
nu vor domina prin volum
şi plastica faţadelor corpul
principal existent sau elementul
principal al ansamblului în care
urmează să se integreze.

C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum.
Anexele noi nu vor domina,
prin volum şi plastica faţadelor,
corpul
principal
existent
sau elementul principal al
ansamblului în care urmează
să se integreze. Amplasarea
acestora pe lot trebuie să
respecte coerenţa ansamblului.
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum).
Intervenţiile la construcţiile
existente urmează să conserve
cât mai mult din fondul specific
existent. Elementele discrepante
vor fi convertite în elemente
care respectă specificul local.
Orice extindere a acestora, în
funcţie de gabarit, va urmări
recomandările pentru grupa
de construcţii noi în care se
încadrează.

Așa da! Construcție anexă contemporană, realizată din materiale de proveniență locală, scânduri distanțate pentru
aerisire. Volumul este discret, nu agresează imaginea satului.
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Așa da! Interpretarea contemporană a unui coșar pentru a fi folosit ca bibliotecă în aer liber. Sunt utilizate materiale
locale scânduri distanțate pentru aerisire, prinderi în clește și pânze pentru umbrire. Un proiect de Lorin Niculae,
Irina Scobiola și Camil Isacov.
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Trotuare și împrejmuiri din materiale naturale, care se integrează cu discreție în peisajul cultural local.

6. AMENAJĂRI
EXTERIOARE
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Scrânciob, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Irina Scobiola.

6.1. Specificul local

Spaţiile de trecere/spaţiile
exterioare
Prispa/pridvorul
Prispa este prezentă la aproape
toate casele, de obicei plasată pe
latura din faţă, însă se întâlneşte
şi pe lateralul construcţiilor. Mai
rar, se găseşte pe două laturi. La
casele înalte, aşezate de obicei
pe teren drept, prispa cuprinde
nu numai latura din faţă, ci şi
părţile laterale. De obicei, prispa
se găseşte sub acelaşi acoperiş
cu casa. Poate avea sau nu
balustradă (atunci când există,
este realizată din bârne de lemn
orizontale, scânduri de lemn
dăltuite sau, mai nou, traforate).
La unele volumetrii complexe,
aceasta poate fi tencuită (nuiele
cu liant din lut sau var, în funcţie
de specificitatea zonei). Stâlpii
şi grinzile de lemn sunt bogat
decorate, de regulă, cu decoruri
geometrice, specifice.

La construcţiile mai evoluate
(conace, cule), se remarcă
închiderea cu arce de forme
diferite, care marchează ritmul
profund al faţadelor. În cadrul
aceleiaşi construcţii, pot exista
mai multe zone de pridvor,
legate sau nelegate între ele.
Foişorul
Reprezintă o continuare şi
o mărire a spaţiului prispei,
un spaţiu exterior protejat
care marchează intrarea sau,
după caz, reprezintă o cameră
exterioară cu rol de socializare,
protejată ca urmare a condiţiilor
climatice în care se încadrează
construcţiile. Reprezintă un
element volumetric distinct şi
puternic, prezent în aproape
toate zonele din Muntenia şi
Oltenia. Casa cu foişor vâlceană
este una dintre cele mai bine
proporţionate case tradiţionale
din arhitectura românească.
Adaptată unui climat moderat
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Scară tradițională din blocuri de piatră masive.

ca temperatură, dar schimbător,
prin foişorul care este, în
fond, un spaţiu de locuit
semiadăpostit, casa vâlceană
este perfect integrată în peisajul
şi viaţa locală.
Scările exterioare
Scările exterioare sunt în directă
legătură cu intrarea în casă,
fiind realizate din piatră sau
lemn la construcţiile joase şi
cu preponderenţă din lemn la
construcţiile înalte. Parapetul
este din lemn, acolo unde există
(la construcţiile mai noi, mai
rar; cu preponderenţă la cule
şi conace, parapetul poate fi şi
tencuit).
Pavimentele şi amenajările
exterioare
Amenajarea
exterioară
a
terenului se realizează din
materiale locale şi depinde de
necesităţile gospodăriei: piatră,
pământ bătut, lemn eventual,
alei înierbate. Oamenii au
acordat o atenţie deosebită
şanţurilor de îndepărtare a
apelor de lângă casă şi de
lângă căile de acces interioare,
realizării pantelor necesare
scurgerii apei şi direcţionării
acesteia către spaţiile verzi.
În cazul construcţiilor de mai
mare anvergură, se remarcă
existenţa pavimentelor pietruite,
uneori cu dale de piatră de
dimensiuni inegale.

Poartă din lemn cu chertări specifice.

Vegetaţia
Vegetaţia exterioară are un
rol important în amenajarea
curţii, pe de-o parte având
funcţie utilitară (pomi şi arbuşti
fructiferi, plantaţii de protecţie,
umbrire), cât şi decorativă
(flori, arbuşti). Organizarea
gospodăriei, cu locuinţa în
mijloc, înconjurată de spaţii
verzi funcţionale bine delimitate
şi anexe gospodăreşti, cu spaţiul
tampon care oferă linişte
şi intimitate faţă de spaţiul
public, rezultă tocmai din
această necesitate funcţională
a vegetaţiei în ansamblul unui
spaţiu utilizabil şi locuibil.
Porţi, uşi, împrejmuiri
Împrejmuirile:
Împrejmuirea
gospodăriei
şi
delimitarea
spaţiilor funcţionale interioare
s-a realizat, de-a lungul timpului,
din mai multe considerente:

* necesitatea separării spaţiului
privat de spaţiul public, dar şi
„apărarea” gospodăriei – care
se reflectă în garduri, cărora li
se acordă o importanţă sporită
atât constructiv, cât şi decorativ,
cu grad de opacizare crescut
(dar niciodată opace, pentru
a nu împiedica sau îngreuna
circulaţia curenţilor de aer,
pătrunderea insectelor etc.);
*
necesitatea
delimitării
funcţionale interioare, care are
doar un rol de mărginire, ceea
ce implică garduri şi panouri
de împărţire de mai mică
amploare constructivă, cu un rol
decorativ redus şi grad mare de
transparenţă.
Porţile existente în zona Vâlcea
sunt de mai multe tipuri:
* duble (separate pentru om şi
pentru car), neacoperite;
* duble, acoperite cu şindrilă;
* simple (pe aceeaşi poartă intră

atât oamenii, cât şi animalele).
La porţile care au acoperiş,
acesta se ridică în două ape. La
unele porţi, alături de intrarea
oamenilor, se află o bancă sau
o laviţă pentru oameni, uneori
adăpostite, la rândul lor, sub un
acoperiş scund.
În
Vâlcea
se
remarcă
existenţa mai multor tipuri
de împrejmuiri, pornind de la
formele arhaice de garduri din
mărăcini sau arbuşti fructiferi
până la alcătuiri evoluate:
garduri din nuiele împletite,
acoperite sau nu, cu scândura
decorată sau nu, din piatră
şi/sau alcătuiri complexe, în
diverse forme, din piatră şi
lemn. Procesul de îmbunătăţire
a materialului şi a tehnicii de
lucru utilizate la construirea
gardurilor trebuie pus în
legătură şi cu fenomenul de
trecere a satelor de la faza de
risipire şi răsfirare spre etapa de
adunare la linie. Atâta timp cât
gospodăriile erau răspândite la
mari distanţe unele de altele,
nu se simţea acut nevoia unor
împrejmuiri speciale. Este lesne
de înţeles că, odată cu îndesirea
gospodăriilor, cu tragerea lor
la drum, a sporit utilitatea
gardurilor și acestea au fost cât
mai temeinic construite.
Elemente de mobilier rural
exterior: bancă, fântână, cruce,
adăpătoare etc.
Fântânile erau, de regulă,

construite spre şosea, accesibile
din drum printr-o poartă sau un
pârleaz. În decursul timpului,
s-au delimitat trei tipologii de
fântâni: ştiubeie simple, ştiubeie
cu cumpănă şi fântâni cu roată.
Se întâlnesc, în funcţie de
specificul şi destinaţia aşezării, o
serie de elemente caracteristice,
realizate cu preponderenţă din
lemn, nuiele şi piatră (bănci,
troiţe etc.).

6.2. Recomandări

Prevederile se referă la
materialele de construcţie, la
conformaţia acestora, soluţiile
tehnice şi compatibilitatea
dintre materialele de alcătuire.
Acolo unde este posibil, se
recomandă să se apeleze
la tehnici şi meşteşugari
tradiţionali.
Recomandările se grupează pe
următoarele categorii:
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu 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,
cu
materiale naturale, compatibile,
de calitate, precum şi urmărirea
în execuţie le pot asigura o
durată mai mare de viaţă,
împreună cu o întreţinere
conştientă, periodică, din partea
utilizatorilor.
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar.
Spaţiile de trecere/spaţiile
exterioare

Fântână, Orlești.

Întrucât acestea reprezintă un
aspect dominant al specificului
zonei, se recomandă folosirea
foişorului şi a prispei ca
spaţii funcţionale şi estetice.
Integrarea acestora va ţine cont
de specificul local (proporţii
tradiţionale şi materiale de
alcătuire: piatră, lemn etc.).
Elementele pot primi, de
asemenea, decoraţii specifice,
însă nu în exces, ele având
rolul de a sublinia şi de a
potenţa frumuseţea şi valoarea
construcţiei. Nu se vor folosi
materiale ca: inox, plastic,
sticlă colorată (texturi şi culori
nespecifice); metalul este puţin
recomandabil – este un material
care reţine căldura şi creează

disconfort în apropiere.
Scările exterioare
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
accesuri care nu se încadrează
în
specificul
local:
scări
monumentale, realizate din
materiale nespecifice, placate
cu ceramică sau cu aspect rustic.
Treptele sau rampele vor fi
alcătuite din materiale naturale:
lemn, piatră, cărămidă şi nu
vor fi marcate prin elemente
decorative excesive.
Pavimentele exterioare
Se vor realiza din materiale
locale şi naturale: piatră, lemn,
cărămidă; după caz, acestea
pot fi înierbate. Se va avea grijă
la asigurarea pantei pentru
scurgerea
apelor
pluviale
şi îndepărtarea acestora de
construcţii, concomitent cu
dirijarea către spaţiile verzi.
Nu se recomandă folosirea
placărilor din dale de ciment, a
aleilor turnate, cimentul fiind
un material care absoarbe şi
radiază căldura şi accentuează
disconfortul termic mai ales
în sezoanele călduroase. Se va
evita orice compus ce conţine
ciment de Portland şi asfalt
sau răşini sintetice. Se vor
folosi cu precădere sisteme
permeabile la apă. Nu se vor
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impermeabiliza suprafețele prin
platforme şi alei turnate din
beton. Se va realiza o zonă de
pietriș (de drenaj) de minimum
60 cm în jurul clădirilor,
pentru a proteja pereții de
umezeală. Se vor confecționa
jgheaburi/rigole la sol, sub
streșini, pentru îndepărtarea
apelor pluviale. Platformele
pentru autovehicule și aleile
carosabile vor fi pietruite și/sau
înierbate. În mod excepțional,
dacă există pericolul scurgerii
de hidrocarburi, se va permite
construirea unei platforme
de dimensiuni minime, cu
alcătuirea și dotările conforme
normativelor. Pe cât posibil,
aceasta se va amplasa pe teren
sau masca astfel încât să nu fie
vizibilă din spațiul public.
Platformele și traseele de
circulație vor urmări suprafața
terenului natural. Accesurile și
amenajările din incintă vor ţine
cont de accesul maşinilor de
intervenţie: pompieri, salvare.
Culorile folosite vor fi cele
ale materialelor naturale; nu
se vor utiliza pigmenți tari şi
nespecifici. Toate materialele
folosite se vor trata în
consecinţă şi se vor îngriji
periodic.
Vegetaţia
La nivelul spaţiului public,
se vor reface aliniamentele
existente la nivelul străzii (pomi
fructiferi sau alte aliniamente

Scări exterioare, placare cu piatră naturală în lastre de dimensiuni mari și
relația cu pavimentul stradal din piatră cubică.

specifice fiecărei localităţi/
zone din interiorul localităţii).
Se va conserva biodiversitatea
(inclusiv prin păstrarea lângă
construcţii a speciilor de păsări
şi animale care asigură echilibrul
ecosistemului:
rândunele,
cucuvele, lilieci, vrăbii etc.), prin
folosirea plantelor autohtone
specifice zonei şi prin practicile
agricole tradiţionale.
În cadrul amenajării, se va
păstra ierarhizarea parcelei ca
în gospodăria tipică: spaţiile
de grădină decorativă, livadă,
fâneaţă (după caz). Suprafaţa
spaţiilor verzi va fi predominantă
în cadrul gospodăriei (minimum
60 % din suprafaţa terenului în
cazul loturilor răsfirate/risipite,
minimum 50 % în cazul loturilor

adunate/înşiruite).
Spaţiile
libere vizibile din circulaţia
publică se vor trata ca grădini
decorative şi livezi, plantate
cu specii endemice. Nu se vor
planta specii exotice sau specii
cu rezistenţă ridicată, care
pot tinde să ia locul speciilor
autohtone
(de
exemplu,
cenuşer, oţetar-fals, Ailanthus
altissima).
Vegetaţia se poate utiliza
ca element arhitectural sau
de mascare a construcţiilor
existente cu gabarite care
depăşesc
scara
locului
(vegetaţie care trebuie să fie
prezentă şi pe timpul iernii). Nu
este recomandabilă fasonarea
decorativă a arbuştilor.

Porţi, uşi, împrejmuiri
Pentru tipurile de împrejmuiri
folosite, se va acționa pe baza
următoarelor principii (hmax =
1,60 m):
* împrejmuire faţă de spaţiul
public: va fi semitransparentă;
soclul până la h = 60 cm poate
fi complet opac;
*
împrejmuire
faţă
de
vecinătăţi:
cu
precădere
semitransparentă;
poate
fi opacă, pentru păstrarea
intimităţii; se recomandă ca
această opacizare să fie dublată
sau să se realizeze cu garduri
înierbate/arbuşti fructiferi;
* împrejmuiri în cadrul parcelei:
vor fi transparente şi preferabil
înierbate.
Împrejmuirile şi porţile de
intrare se vor realiza din
materiale
locale,
naturale
(piatră, lemn, nuiele, pământ),
păstrându-se specificul local
şi raportându-se la gabaritul
împrejmuirilor adiacente şi la
al celor existente în zonă. Se
va păstra aspectul natural al
materialelor folosite sau se vor
folosi tratamentele tradiţionale
pentru parament (tencuieli şi
văruieli ale soclurilor de piatră).
Sunt permise decoraţiile care
se încadrează în specificul local,
însă acestea nu trebuie să fie
excesive.
Înălţimea gardurilor nu va
depăşi 1,60 m, având baza
opacă de maximum 60 cm,
restul fiind semitransparent.

Nu se vor realiza garduri opace
(din elemente prefabricate
metalice, tablă simplă şi tablă
cutată, elemente din beton,
policarbonat,
materiale
plastice), care să împiedice
traversarea
curenţilor
de
aer şi a insectelor. Nu se vor
realiza garduri care să reţină
şi să radieze căldura, având
consecinţe directe şi imediate
asupra confortului resimţit în
zona adiacentă şi a vegetaţiei
aflate în vecinătate (care
va fi pârjolită). În alcătuiri
constructive
cu
materiale
compatibile, se pot folosi
materiale nespecifice locului
numai dacă este strict necesar
şi prin culoare și textură sunt
compatibile cu specificul local,
însă într-o proporţie redusă în
cadrul ansamblului constructiv.
Nu se vor folosi culori stridente,
materiale lucioase şi sidefate,
neîncadrate
în
specificul
local. Pe gardurile din plasă
metalică sau din alte elemente
metalice se vor amplasa plante
căţărătoare permanente. Nu se
va folosi sârma ghimpată.
Elemente de mobilier rural
exterior: bancă, fântână, cruce,
adăpătoare etc.
Mobilierul se va realiza cu
preponderenţă din materiale
naturale: lemn, piatră. În
alcătuirile constructive pot
fi folosite şi alte materiale
(prinderi metalice etc.), însă

acestea nu vor avea o pondere
importantă și se vor încadra
în specificul şi formele locale.
Nu se vor folosi materiale ca
betonul, metalul (pe băncile
din beton/metal nu se poate
sta vara sau iarna), materiale
strălucitoare (inox) sau alte
materiale nespecifice (răşini,
PVC, mase plastice, fibră de
sticlă). Nu se vor realiza placări
cu piatră spartă sau cu elemente
de lemn care să dea un aspect
„rustic”. Conceptul de „rustic”
este diferit de conceptul de
„tradiţional”.
Iluminatul exterior
Nu se va folosi lumina artificială
în exces (ţinând cont de
contextul cu preponderenţă
natural în care se încadrează,
aceasta poate dăuna bioritmului
animalelor şi insectelor din
zonă). Corpurile de iluminat
vor avea volume simple, fără
ornamentări
excesive.
Se
recomandă folosirea luminii
calde, apropiate de cea naturală
(3 000 K). Iluminarea nu se va
realiza cu mai multe culori.
Pe cât posibil, se recomandă
realizarea controlului luminii cu
variatoare, atât în spaţiul public,
cât şi în cel privat.
Reclame, firme, inscripţii,
însemne
Se vor amplasa în așa fel, încât
să nu constituie elemente care
să obtureze sau să concureze cu
elementele faţadei (profilaturi,
ferestre, streşini etc.). Se va

evita
poluarea
luminoasă.
Dimensiunile panourilor vor fi
specifice funcţiunilor pe care
le anunţă şi nu se vor amplasa
mai sus de nivelul parterului.
Se recomandă realizarea unor
piese/construcţii mobile pe
care să fie amplasate reclamele
luminoase în aşa fel, încât
să nu obtureze construcţiile
principale. Pe cât posibil, nu se
vor amplasa pe clădiri.
Amplasarea
panourilor
obligatorii de edificare a
investițiilor se va alege astfel
încât să nu obtureze imaginea
de ansamblu a investiției.

Echiparea edilitară
Toate construcţiile trebuie
să beneficieze de utilităţile
necesare pentru desfăşurarea
activităţilor
previzionate,
cu respectarea normelor de
sănătate şi igienă atât pentru
utilizatori, cât şi pentru
vecinătăţi. Acţiunile întreprinse
în acest sens nu trebuie să
deranjeze mediul şi vecinătăţile
prin poluare de
niciun fel
(poluare fonică, scurgeri de
canalizare şi ape uzate, diverse
alte infiltraţii şi materiale care
pot afecta pânza freatică,
poluare luminoasă etc.). Toate

Relație de punere în valoare reciprocă între cadrul natural și cadrul antropic.

noile branşamente pentru
electricitate, gaze, internet
şi telefonie vor fi realizate
îngropat. Nu se vor amplasa
antenele TV satelit, de internet
sau de telefonie mobilă în locuri
vizibile din circulaţiile publice și
se va evita dispunerea vizibilă a
cablurilor CATV.
Se
pot
amenaja
locuri
speciale,
cu
respectarea
normelor sanitare, pentru
crearea de compost din
materialele organice rezultate
din
amplasament
(resturi
alimentare organice, deșeuri
de textile organice, crengi,

frunze, resturi vegetale, resturi
animale, carton etc.).
Se pot realiza soluţii de captare
şi refolosire a apelor pluviale.
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum.
Spaţiile de trecere/spaţiile
exterioare
Întrucât acestea reprezintă un
aspect dominant al specificului
zonei, se recomandă folosirea
prispei şi a foişorului ca
spaţii funcţionale şi estetice.
Integrarea acestora va ţine cont
de specificul local (proporţii
tradiţionale şi materiale de
alcătuire: piatră, lemn etc.).
Elementele pot primi, de
asemenea, decoraţii specifice,
însă nu în exces, ele având
rolul de a sublinia şi de a
potenţa frumuseţea şi valoarea
construcţiei. Nu se vor folosi
materiale ca: inox, plastic,
sticlă colorată (texturi şi culori
nespecifice); metalul este puţin
recomandabil – este un material
care reţine căldura şi creează
disconfort în apropiere.
Scările exterioare
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
accesuri care nu se încadrează
în
specificul
local:
scări
monumentale, realizate din
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materiale nespecifice, placate
cu ceramică sau cu aspect
rustic. Treptele sau rampele
vor fi alcătuite din materiale
naturale: lemn, piatră, cărămidă
şi nu vor fi marcate prin
elemente decorative excesive.
Scările pot fi realizate şi din alte
materiale nespecifice (metal),
dacă prin aspect şi coloristică
sunt compatibile cu existentul.
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Pavimentele exterioare
Se vor realiza din materiale
locale şi naturale: piatră, lemn,
cărămidă, adecvate nivelului de
trafic corespunzător funcţiunii;
după caz, pot fi înierbate. Se va
avea grijă la asigurarea pantei
pentru scurgerea apelor pluviale
şi îndepărtarea acestora de
construcţii, concomitent cu
dirijarea către spaţiile verzi.
Se va realiza o zonă de pietriș
(de drenaj) de minimum 60
cm în jurul clădirilor, pentru a
proteja pereții de umezeală.
Se vor confecționa jgheaburi/
rigole la sol, sub streșini, pentru
îndepărtarea apelor pluviale.
Platformele
pentru
autovehicule și aleile carosabile
vor fi pietruite și/sau înierbate.
În mod excepțional, dacă
există pericolul scurgerii de
hidrocarburi, se va permite
construirea unei platforme
de dimensiuni minime, cu
alcătuirea și dotările conforme
normativelor. Pe cât posibil,
aceasta se va amplasa pe teren

de mascare a construcţiilor
existente, cu gabarite care
depăşesc
scara
locului
(vegetaţie care trebuie sa fie
prezentă şi pe timpul iernii). Nu
este recomandabilă fasonarea
decorativă a arbuştilor.

Pavimentele exterioare din piatră naturală reprezintă o alternativă durabilă și economică la tehnologiile
contemporane bazate pe materiale compozite, care trebuie deplasate pe distanțe mari, crescând amprenta de
carbon a investiției.

sau masca astfel încât să nu fie
vizibilă din spațiul public. Căile
de acces pentru maşinile de
intervenţie (salvare, pompieri)
se vor dimensiona conform
normelor specifice. Platformele
și traseele de circulație vor
urmări suprafața terenului
natural. Culorile folosite vor fi
cele ale materialelor naturale,
nu se vor utiliza pigmenți
tari şi nespecifici. Toate
materialele folosite se vor trata
în consecinţă şi se vor îngriji
periodic.
Vegetaţia

La nivelul spaţiului public,
se vor reface aliniamentele
existente la nivelul străzii (pomi
fructiferi sau alte aliniamente
specifice fiecărei localităţi/
zone din interiorul localităţii).
Se va conserva biodiversitatea
(inclusiv se vor păstra lângă
construcţii speciile de păsări şi
animale care asigură echilibrul
ecosistemului:
rândunele,
cucuvele, lilieci, vrăbii etc.), prin
folosirea plantelor autohtone
specifice zonei şi a practicilor
agricole tradiţionale.
În cadrul amenajării, se va
păstra ierarhizarea parcelei ca

în gospodăria tipică: spaţiile
de grădină decorativă, livadă,
fâneaţă (după caz). Suprafaţa
spaţiilor verzi va fi predominantă
şi se va corela cu reglementările
în vigoare specifice funcţiunii
alese. Spaţiile libere vizibile din
circulaţiile publice se vor trata
ca grădini decorative şi livezi,
plantate cu specii endemice. Nu
se vor planta specii exotice sau
specii cu rezistenţă ridicată, care
pot tinde să ia locul speciilor
autohtone (cenuşer, oţetar-fals:
Ailanthus altissima).
Vegetaţia se poate utiliza
ca element arhitectural sau

Porţi, uşi, împrejmuiri
Pentru tipurile de împrejmuiri
folosite, se va acționa pe baza
următoarelor principii (hmax. =
1,60 m):
* împrejmuirea faţă de spaţiul
public va fi semitransparentă;
soclul până la h = 60 cm poate
fi complet opac;
* împrejmuirea faţă de
vecinătăţi va fi cu precădere
semitransparentă;
poate
fi opacă, pentru păstrarea
intimităţii; se recomandă ca
această opacizare să fie dublată
sau să se realizeze cu garduri
înierbate/arbuşti fructiferi;
* împrejmuirile din cadrul
parcelei: vor fi transparente şi
preferabil înierbate.
Împrejmuirile şi porţile de
intrare se vor realiza din
materiale
locale,
naturale
(piatră, lemn, nuiele, pământ),
păstrându-se specificul local
şi raportându-se la gabaritul
împrejmuirilor adiacente şi la
al celor existente în zonă. Se
va păstra aspectul natural al
materialelor folosite, se vor
aplica tratamente tradiţionale
paramentului (de exemplu,
tencuieli şi văruieli soclurilor de

piatră). Sunt permise decoraţiile
care se încadrează în specificul
local, însă nu trebuie să fie
excesive.
Înălţimea gardurilor să nu
depăşească 1,60 m, având baza
opacă de maximum 60 cm,
restul fiind semitransparent.
Nu se vor realiza garduri opace
(din elemente prefabricate
metalice, tablă simplă şi tablă
cutată, elemente din beton,
policarbonat,
materiale
plastice), care să împiedice
traversarea
curenţilor
de
aer şi a insectelor. Nu se vor
realiza garduri care să reţină
şi să radieze căldura, având

consecinţe directe şi imediate
asupra confortului resimţit în
zona adiacentă şi a vegetaţiei
aflate în vecinătate (care se
usucă). În alcătuiri constructive
din materiale compatibile, se
pot folosi materiale nespecifice
locului, dacă este strict necesar
şi prin culoare și textură sunt
compatibile cu specificul local,
însă într-o proporţie redusă în
cadrul ansamblului constructiv.
Nu se vor folosi culori stridente,
materiale lucioase şi sidefate,
neîncadrate
în
specificul
local. Pe gardurile din plasă
metalică sau din alte elemente
metalice se vor amplasa plante

Așa nu: amenajări exterioare nespecifice cu materiale și culori
necorespunzătoare, stridente, care alterează peisajul rural specific.

căţărătoare permanente. Nu se
va folosi sârma ghimpată.
Elemente de mobilier rural
exterior: bancă, fântână, cruce,
adăpătoare etc.
Mobilierul se va realiza cu
preponderenţă din materiale
naturale: lemn, piatră. În
alcătuirile constructive pot
fi folosite şi alte materiale
(prinderi metalice etc.), însă
acestea nu vor avea o pondere
importantă și se vor încadra
în specificul şi formele locale.
Nu se vor folosi materiale ca
betonul, metalul (pe băncile
din beton sau metal nu se
poate sta vara/iarna), materiale
strălucitoare (inox) sau alte
materiale nespecifice (răşini,
PVC, mase plastice, fibră de
sticlă). Nu se vor realiza placări
cu piatră spartă sau cu elemente
de lemn care să dea un aspect
„rustic”. Conceptul de „rustic”
este diferit de conceptul de
„tradiţional”.
Iluminatul exterior
Nu se va folosi lumina artificială
în exces (ţinând cont de
contextul cu preponderenţă
natural în care se încadrează,
acesta poate dăuna bioritmului
animalelor şi insectelor din
zonă). Corpurile de iluminat
vor avea volume simple, fără
ornamentări
excesive.
Se
recomandă folosirea luminii
calde, apropiate de cea naturală

(3 000 K). Iluminatul nu se va
realiza cu mai multe culori.
Pe cât posibil, se recomandă
realizarea controlului luminii cu
variatoare, atât în spaţiul public,
cât şi în cel privat.
Reclame, firme, inscripţii,
însemne
Se vor amplasa în așa fel, încât
să nu constituie elemente care
să obtureze sau să concureze cu
elementele faţadei (profilaturi,
ferestre, streşini etc.). Se va
evita
poluarea
luminoasă.
Dimensiunile panourilor vor fi
specifice funcţiunilor pe care
le anunţă şi nu se vor amplasa
mai sus de nivelul parterului.
Se recomandă realizarea unor
piese/construcţii mobile pe
care să fie amplasate reclamele
luminoase, în aşa fel încât
să nu obtureze construcţiile
principale. Pe cât posibil, nu se
vor amplasa pe clădiri.
Amplasarea
panourilor
obligatorii de edificare a
investițiilor se va alege astfel
încât să nu obtureze imaginea
de ansamblu a investiției.
Echiparea edilitară
Toate construcţiile trebuie
să beneficieze de utilităţile
necesare pentru desfăşurarea
activităţilor
previzionate,
cu respectarea normelor de
sănătate şi igienă atât pentru
utilizatori, cât şi pentru
vecinătăţi. Acţiunile întreprinse

în acest sens nu trebuie să
deranjeze mediul şi să priveze
vecinătăţile
prin
poluare
de orice fel (poluare fonică,
scurgeri de canalizare şi ape
uzate, diverse alte infiltraţii şi
materiale care pot afecta pânza
freatică, poluare luminoasă
etc.).
Toate noile branşamente pentru
electricitate, gaze, internet
şi telefonie vor fi realizate
îngropat. Nu se vor amplasa
antenele TV satelit, de internet
sau de telefonie mobilă în locuri
vizibile din circulaţiile publice și
se va evita dispunerea vizibilă a
cablurilor CATV.
Se
pot
amenaja
locuri
speciale,
cu
respectarea
normelor sanitare, pentru
crearea de compost din
materialele organice rezultate
din
amplasament
(resturi
alimentare organice, deșeuri de
textile organice, crengi, frunze,
resturi vegetale, resturi de
animale, carton etc.).
Se pot realiza soluţii de captare
şi refolosire a apelor pluviale.
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum).
Intervenţiile la construcţiile
existente urmează să conserve
cât mai mult din fondul specific
existent. Elementele discrepante
vor fi convertite în elemente
care respectă specificul local.
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Goluri tradiționale în fațade din lemn.

7. PERFORMANŢA
ENERGETICĂ

Casă din satul Cernișoara, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.

Recomandări
Prevederile se referă la
materialele de construcţie,
conformaţia acestora, soluţiile
tehnice şi compatibilitatea
dintre materialele de alcătuire.
Acolo unde este posibil, se
recomandă să se apeleze
la tehnici şi meşteşugari
tradiţionali.
Recomandările sunt comune
tuturor
categoriilor
de
construcţii,
atât
pentru
construcţiile
noi/conversii/
extinderi, cât şi pentru
construcţiile existente:
A) Construcții cu gabarit mic
(<120 mp), B) construcții cu
gabarit mediu (120 ‒ 250 mp)
și C-1) construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), dispuse
în sistem pavilionar
C-2) Construcții cu gabarit
mare (250 ‒ 395 mp), de tip
monovolum
D) Intervenţii la construcţiile
existente (cu gabarit mic,
mediu sau mare, dispuse
pavilionar sau monovolum).
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Arhitectura
vernaculară
a
identificat, în mod intuitiv și
experimental, cele mai bune
soluții pentru a asigura eficiența
energetică a caselor: orientarea
optimă față de punctele
cardinale, direcția vânturilor
dominante și relief; adaptarea
la panta terenului; mobilarea
curții cu vegetație protectoare.

În arhitectura tradițională,
întreg cadrul natural participă
la crearea unui microclimat
bun în locuință, principiu pe
care arhitectura modernă îl
ignoră adeseori, considerând
suficientă tehnologia. O clădire
construită împotriva sitului și nu
în strânsă legătură cu situl va fi
scumpă, nesănătoasă și greu de
întreținut.
Aceste principii sunt valabile
și azi, fiind de preferat să se
obțină un microclimat bun
prin respectarea lor decât prin
investiții în tehnologie scumpă
și poluantă. Este recomandabil
a se construi cu respectarea
principiilor tradiționale de
eficiență energetică, chiar și în
cazul în care noile construcții
înglobează tehnologii de ultimă
oră.
Recomandările sunt comune
tuturor
categoriilor
de
construcții.

7.1. Sursele de energie

Energia termică poate fi
produsă în diferite moduri: prin
transformări care folosesc surse
neregenerabile și care au cel
mai ridicat impact asupra
mediului sau prin transformări
care folosesc surse regenerabile
și care au un impact scăzut sau
neglijabil.
Sursele de energie pot fi:
- neregenerabile: gaz metan,
energie
electrică
produsă

de centrale termoelectrice,
combustibili fosili, lemn sau
derivate din lemn;
- regenerabile: energia eoliană,
energia apei, energia hidraulică,
energia
mareelor,
energia
geotermică, energia derivată din
biomasă: biodiesel, bioetanol,
biogaz.
Cea mai „scumpă“ sursă
de energie este energia
electrică utilizată în cazanele și
radiatoarele electrice, precum și
în pompele de căldură aer-apă,
urmată îndeaproape de kerosen
și GPL.
Cele mai „ieftine” surse de
energie sunt: energia electrică
utilizată
prin
funcționarea
pompei de căldură sol-aer,
lemnul, biomasa, gazul natural,
combustibilul lichid și peleții.

7.2.
Sistemele
încălzire

de

Se recomandă utilizarea unor
sisteme de încălzire alternative
celor cu gaz metan sau
curent electric. Acestea pot
fi folosite acolo unde există
reţele locale specifice, însă se
recomandă şi căutarea unor
tehnologii alternative, pentru
asigurarea unui minim grad de
independenţă.
Dintre sistemele de energie
alternativă, se pot folosi:
* panouri solare şi panouri
fotovoltaice;
* pompele de căldură (în

variantele aer-apă, sol-apă, apăapă, în funcţie de caracteristicile
terenului);
* cazane cu combustibil solid
regenerabil (biomasă şi/sau
combustibili rezultaţi în urma
reciclării);
* eoliene la scară redusă, cu
condiția să nu afecteze peisajul.
Pentru aceasta, este necesară
întocmirea unui studiu de
amplasare.
Acestea trebuie încadrate în
specificul local sau camuflate
cu ajutorul unor elemente
tradiţionale specifice, iar prin
modul lor de funcţionare nu
trebuie să afecteze vecinătăţile.
Amplasarea lor va respecta
recomandările de la subcapitolul
Echiparea edilitară (pentru
fiecare tip de construcţie).
Dimensionarea, punerea în
operă şi funcţionarea lor trebuie
să respecte normativele şi
prevederile tehnice în vigoare
la data întocmirii proiectului/
execuţiei
lucrărilor
de
construcție.

7.3.
Modernizarea
sistemelor de încălzire

În
prezent,
multe
case
tradiționale au instalații de
încălzire cu combustibil solid
(sobe ceramice, sobe, șeminee
etc.) sau moderne (cazane cu
combustibil solid, focare pentru
lemn cu kit de încălzire etc.).
Atâta timp cât lemnul de foc

există în cantități mari și poate
fi găsit la un preț convenabil,
localnicii îl vor prefera.
Iată
câteva
variante
de
modernizare a instalațiilor de
încălzire:
a) instalație de încălzire cu
corpuri statice cu funcționare
cu apă caldă, preparată întrun cazan cu combustibil solid
montat în șura casei;
b) instalație de preparare a apei
calde pentru consumul local
într-un boiler electric montat în
bucătăria casei;
c) instalație de încălzire cu
aer cald preparat în șemineu
sau într-o baterie de tratare a
aerului cu detentă directă.
d) sistem de încălzire montat
pe pereții exteriori, în grosimea
tencuielii, este o metodă
eficientă și elegantă de încălzire.
Încălzind zidurile groase, cu
inerție termică mare, întreaga
construcție se comportă ca o
teracotă. Sistemul are însă și
dezavantajul că nu permite
amplasarea mobilierului lângă
pereții respectivi și necesită
o atenție sporită la montarea
elementelor fixate în perete.

7.4. Sistemele alternative

Pentru folosirea sistemelor de
captare a energiei solare, se vor
respecta următoarele principii:
- Se vor căuta soluții de
amplasare a sistemelor de
captare a energiei solare pe

anexele gospodărești, într-o
poziție discretă.
- Sistemele de captare a energiei
solare vor fi amplasate compact,
în formație rectangulară.

7.5. Eficiența energetică
(sisteme și materiale
pentru izolare)
- Se vor folosi materiale naturale

regenerabile,
în
alcătuiri
constructive care să respecte
normativele și prevederile în
vigoare referitoare la izolarea
termică, protecția la foc etc.
- Pentru termoizolare, se vor
folosi sisteme de termoizolare
ecologice, pe cât posibil cu
materiale provenite din mediul
local (lână, cânepă, paie,
rumeguș).

- Nu se vor termoizola pereții
din lemn cu polistiren.
Termoizolațiile
utilizate
în
prezent au la bază materiale
minerale (anorganice) ‒ vata
de sticlă, vata bazaltică ‒ sau
materiale organice: polistirenul
și poliuretanul. Materia primă
pentru aceste materiale provine
din
surse
neregenerabile,
presupunând un consum mare
de energie și emisii de CO2 atât
pentru fabricare, cât și pentru
prelucrare. Izolația are rolul de a
reduce consumul de energie
pentru încălzire.
Din punctul de vedere al
eficienței,
termoizolațiile
naturale nu sunt mai puțin
performante decât izolațiile din
fibre sintetice. Câteva tipuri de
izolații naturale sunt:
a. Izolația naturală din fibre
de lână de oaie: se utilizează
ca izolator termic și fonic atât
pentru construcțiile din lemn,
cât și pentru casele din cărămidă
sau piatră. Calitățile izolației din
fibre de lână:
- E un material termofonoizolant
ecologic și sănătos, fabricat
din materii prime naturale,
regenerabile. După terminarea
ciclului de viață, izolația din lână
se poate refolosi; în plus, este
biodegradabilă.
- E accesibilă local (se produce
în România) și folosește o
materie primă care, dacă este
exploatată, susține crescătorii
locali de ovine.
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- Se realizează din fibre de lână
naturală, spălată, tratată cu sare
de bor împotriva insectelor și
ignifugată. Poate fi prelucrată
în saltele, plăci semirigide sau
puf, fară mijloace speciale de
protecție.
- Este rezistentă împotriva
mucegaiului și nu putrezește.
- Are capacitatea de a absorbi
și de a elibera umiditatea
din aerul înconjurător. Lâna
este un material higroscopic,
ceea ce înseamnă că poate
absorbi până la 30 % ‒ 40 % din
propria greutate în umiditate,
păstrându-și proprietățile.
Fibrele de lână încearcă, în
mod natural, să se mențină
în echilibru cu umiditatea
schimbătoare a atmosferei.
Când temperatura exterioară
scade și umiditatea aerului
crește, atunci lâna preia din
umiditatea suplimentară și
eliberează căldură în acest
proces. Într-o zi călduroasă, se
întâmplă procesul invers: lâna
eliberează umiditatea în aer și în
același timp absoarbe energie,
răcind astfel încăperea pe care
o izolează. Din acest motiv,
se spune ca lâna „respiră” și
acționează ca un condiționator
natural de aer. Fibrele sintetice
sau minerale nu au această
proprietate și nu reacționează
la schimbările rapide de
temperatură sau umiditate.
- Conductivitatea termică a
izolației din lână este cuprinsă

între 0,0356 W/mK și 0,040 W/
mK.
- Lâna este un depoluant
natural. Locuințele moderne
sunt din ce în ce mai poluate cu
produse care emană substanțe
toxice pentru sănătatea umană.
Lâna absoarbe în mod natural
diverși poluanți ai aerului:
formaldehida (un cancerigen
cunoscut), dioxidul de azot și
dioxidul de sulf. Formaldehida
este eliberată încet din produse
pe măsură ce rășinile conținute
hidrolizează (se dizolvă în
contact cu vaporii de apă).
Aceste emisii nocive cresc odată
cu temperatura și umiditatea.
Fibrele de lână absorb și se
contopesc cu formaldehida și
alte substanțe nocive. O casă
complet izolată cu lână de oaie
poate absorbi aproape 100 %
din formaldehida eliberată în
aerul interior. Dioxidul de sulf și
dioxidul de azot sunt deșeuri
gazoase produse prin arderea
combustibililor fosili. Ele sunt
cel mai întâlnite în încălzitoarele
cu gaz, în focurile deschise sau
în fumul de eșapament (care
pătrunde în casă din cauza
proximității șoselelor circulate).
Izolația din lână de oaie
absoarbe definitiv aceste gaze
nocive la fel ca și formaldehida,
realizând astfel o filtrare a
aerului interior.
b. Izolația din fibre de cânepă
este un material natural care
nu conține substanțe de adaos

dăunătoare sănătății. Procesul
de producere presupune un
consum redus de energie, iar
rezultatul este un material cu
calități tehnice excepționale. Se
livrează sub formă de saltele sau
role, fiind un produs recomandat
pentru izolarea acoperișurilor,
a pereților și a pardoselilor. Se
realizează din fibre de cânepă
la care se adaugă 10 ‒ 12 %
fibre Biko, pentru o stabilitate
dimensională optimă. În ultima
perioadă, a apărut izolația din
cânepă 100 % naturală, la care
fibrele Biko sunt înlocuite cu
fibre naturale din porumb.
Calitățile izolației din fibre de
cânepă:
- montare rapidă și simplă, fără
zgârieturi și iritații ale pielii;
- poate absorbi până la 20 % din
greutatea sa în umiditate, fără
nicio deteriorare a performanței
termice, spre deosebire de
izolațiile din fibre sintetice;
- are capacitatea de a regla
umiditatea din încăpere; pentru
a nu influența negativ această
trăsătură, trebuie folosite folii
și bariere de vapori care permit
transferul umidității;
- are o conductivitate termică
scăzută, cu o valoare de 0,040
W/mK;
- datorită faptului că fibrele de
cânepă nu conțin albumină, nu
este nevoie de un tratament
împotriva
moliilor
și
a
gândacilor.
c. Izolația din fibre de lemn

se prezintă sub formă de vrac,
plăci flexibile sau plăci rigide
termofonoizolante. Reprezintă
o soluție modernă, eficientă
și ecologică și se utilizează în
special la case cu structură
de lemn, la casele eficiente
energetic, dar și la casele
tradiționale, construite din
cărămidă.
Calitățile izolației din fibre de

lemn:
- este un produs natural care
nu
influențează
biologia
construcțiilor, motiv pentru
care se recomandă folosirea
lui la reabilitarea termică a
construcțiilor existente, atât a
celor cu pereți din cărămidă, cât
și a celor cu structură din lemn
sau cu pereți din lemn masiv;
- pentru fabricarea panourilor
izolatoare din fibre de lemn
se utilizează, ca materie
primă, deșeurile de așchii din
lemn provenite din fabrici
de cherestea sau de la alți
producători de produse din
lemn sau lemnul nevalorificat
silvic;
- este rezistentă la șocuri
mecanice, absoarbe zgomotele
și izolează excelent atât pe timp
de iarnă, cât și vara;
- este ușor de montat, fiind
disponibilă și cu profiluri de
nut și feder, pentru o montare
mai sigură și pentru eliminarea
punților termice; se livrează în
grosimi diferite;
- plăcile fibrolemnoase sunt
deschise la difuzia vaporilor de
apă și regularizează umiditatea;
- corespund tuturor normelor
referitoare la rezistența la foc și,
chiar dacă ard, nu emană vapori
toxici.
d. Tencuieli termoizolante
tradiționale pe bază de argilă
amestecată cu paie sau pleavă
e. Plăcile semirigide din paie
reprezintă
primul
produs

complet natural și ecologic
agrementat
în
România.
Coeficientul de transfer termic
a = 0,037 [W/(m*K)] așază
plăcile din paie în categoria
celor mai eficiente materiale
termoizolante. Calitățile plăcilor
de paie sunt:
eficiența
energetică
sporită, datorată calităților
termoizolante ale paielor;
- sunt produse printr-un proces
de producție simplificat și foarte
puțin consumator de resurse
energetice, din materie primă
rezultată 100 % din agricultura
românească;
- îmbinarea organică a paielor
din interiorul plăcilor duce la o
uniformizare a performanțelor
termice pe întreaga suprafață;
- sunt flexibile, adaptându-se la
diverse pante și curburi;
- se montează pe orice tip de
suport cu aceeași tehnologie
ca orice termosistem, fiind
astfel potrivite la orice tip de
intervenții;
- sunt foarte durabile, dată fiind
densitatea lor ridicată.
Concluzie/recomandări
Se vor folosi materiale naturale
regenerabile,
în
alcătuiri
constructive care să respecte
normativele și prevederile în
vigoare referitoare la izolarea
termică, protecția la foc etc.
Pentru termoizolare, se vor
folosi sisteme de termoizolare
ecologice, pe cât posibil cu

materiale provenite din mediul
local (lână, cânepă, paie,
rumeguș).

de
arhitectură
vernaculară (case, anexe
gospodărești)

pe secțiuni de perete, cuprins
obligatoriu în documentația
SF), se vor prezenta obligatoriu
soluții de termoizolare la
interior și doar cu materiale
organice
(lână,
cânepă,
celuloză, plută, fibre de lemn
etc.), iar tâmplăriile vor fi
obligatoriu prevăzute cu grile
higroreglabile. Se recomandă
reabilitarea fără termoizolare,
cu rezolvarea punctuală a
punților termice.

de eficiență energetică detaliat

din faza SF), aceasta se va

această grupă de clădiri,
7.6.
Termoizolarea La
termoizolarea este interzisă.
pereților portanți ai
construcțiilor noi
7.8.
Termoizolarea
Pereții portanți ai clădirilor noi
se vor proiecta la grosimi care pereților cu alcătuire
să asigure portanța și să excludă tradițională ai clădirilor
necesitatea termoizolării la aparținând
fondului
exterior.
Documentația
va
construit
al
conține încă din faza SF calculul vechi
de eficiență termică a pereților localității, altul decât cel 7.9.
Termoizolarea
exteriori, cu indicarea modului vernacular
pereților din cărămidă
de alcătuire a pereților.
Se
interzice
executarea
oricărui tip de termoizolație ai clădirilor executate în
7.7.
Termoizolarea pe exterior și nu se recomandă perioada comunistă
termoizolarea nici pe interior. Dacă
este
necesară
pereților cu alcătuire Dacă termoizolarea este termoizolarea (fapt care
tradițională ai clădirilor neapărat necesară (fapt ce se trebuie demonstrat prin studiu
aparținând
fondului va demonstra printr-un studiu de eficiență energetică încă

putea realiza la interior sau la
exterior. Se recomandă folosirea
materialelor organice (lână,
cânepă, celuloză, plută, fibre de
lemn etc.); tâmplăriile vor fi
obligatoriu prevăzute cu grile
higroreglabile.
În cazul alcătuirilor din lemn,
se va acorda o mare atenție
stratului de ventilație necesar
între bârnele din lemn și
termoizolație. Se recomandă
reabilitarea fără termoizolare,
cu rezolvarea punctuală a
punților
termice.
Pentru
toate clădirile din lemn, se
interzice injectarea de spumă
poliuretanică (sau alte produse
asemănătoare) între bârne,
indiferent de vechimea lor.
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Peisaj natural și antropic. Mănăstirea Hurezi.

ANEXA 1 : TIPURI
DE CONSTRUCŢII
(VOLUMETRIE GENERALĂ)

Casa Belciu din Măldărești, secolul al XVIII-lea, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Schiță de Traian Colțan.

92

Casă joasă, cu prispă, fără foişor

Casă înaltă, pe două nivele, cu prispă, fără foişor

Elemente caracteristice:
* acoperişul înalt, în patru ape;
* prispă pe latura din faţă, cu acces pe scară;
* structura pereţilor: din cununi de bârne de lemn, netencuite;
* temelie de piatră;
* scară de acces din lemn;
* elemente decorative: stâlpi sculptaţi;
* ferestre mici, duble, în două canaturi.

Elemente caracteristice:
* acoperişul înalt, în patru ape, din şiţă;
* prispă pe latura lungă din faţă și pe latura scurtă, cu acces pe scară, acoperită în
spaţiul prispei;
* pereţi din bârne de lemn, tencuiţi la nivelul superior;
* temelie de piatră, parter din zidărie din piatră;
* lipsa coşului de fum: fumul este dat în pod;
* ferestre mici, duble, în două canaturi;
* elemente decorative: stâlpi sculptaţi; mână curentă şi balustrade din lemn.

La nivel volumetric, casa se evidențiază prin pereții netencuiți, realizați din cununi
de bârne orizontale de lemn. Fațada principală cuprinde o prispă ce oferă un loc de
odihnă parțial ferit și deschis în același timp către curte. Plastica exterioară, simplă,
este dominată doar de expresivitatea lemnului și a îmbinărilor drepte de la colțuri.
Ferestrele mici, duble, în două canaturi, sugerează un mod de viață ce se desfășura
cu predilecție în afara casei. Prispa îndeplinește rolul unui tampon între exterior și
interior, fiind strâns legată de modul de organizare a gospodăriei, devenind un spațiu
plin de viață. Vara, aici sunt primiți cei apropiați familiei pentru a lua masa, iar în
perioada sărbătorilor de iarnă, în curte și pe prispă sunt primiți colindătorii. Acest
spațiu acționează ca un veritabil filtru în cadrul relației public-privat, vatra satuluilocuință.

Mutarea unei serii de activități gospodărești în prispă în special în timpul verii
determină o mărire a acesteia. Continuare firească a modelului adosat fațadei
principale, prispa se dezvoltă acum și pe una dintre laturile scurte ale casei, în general
pe cea dinspre stradă. Se obține astfel un spațiu generos, în forma literei L. Această
categorie de case se remarcă prin masivitatea registrului inferior, de piatră. Resimțită
și la nivelul caselor boierești sau a celor urbane, această tendință de înălțare
este motivată în principal de creșterea spațiului util și de o nevoie de fortificare
determinată de incursiuni militare sau jafuri. Aceste spații oferă o capacitate mărită
de depozitare în condiții de siguranță, pivnița căpătând și un statut aparte, ca
element de diferențiere socială și de mândrie pentru proprietar. Apar trei registre clar
delimitate: temelia de piatră, corpul principal, văruit alb, eventual cu muchiile din
lemn expuse, și acoperișul de șiță.

Casă joasă, cu foişor

Casă înaltă, cu foişor

Elemente caracteristice:
* acoperiş mediu ca înălţime, în patru ape;
* prispă pe latura din faţă, acoperită cu un acoperiş articulat, de tip foişor;
* structura pereţilor din bârne de lemn, tencuite şi decorate cu relief plat;
* temelie de piatră;
* elemente decorative: stâlpi, grinzi, căpriori sculptaţi;
* ferestre mici, duble, în două canaturi.

Elemente caracteristice:
* acoperiş mediu ca înălţime, în patru ape;
* prispă acoperită pe latura din faţă şi lateral, cu acces pe scară, cuprinsă în spaţiul
foişorului;
* structura pereţilor din bârne de lemn, tencuite atât la nivelul parterului, cât şi al
etajului;
* temelie de piatră;
* scară de acces din lemn, acoperită;
* elemente decorative: stâlpi, grinzi, căpriori sculptaţi, balustrade şi pălimar;
* ferestre mici, duble, în două canaturi, cu şprosuri intermediare;
* foişor pe două niveluri: parter şi etaj.

Definind o etapă de maturitate în evoluția spațiului ce intermediază relația interiorexterior și care își extrage seva din prispa arhaică, foișorul devine elementul dominant
în cadrul unei compoziții echilibrate din punctul de vedere al raportului orizontal/
vertical. Calitățile sale arhitecturale și numărul foarte mare de exemplare întâlnite
în zonă demonstrează că prezența foișorului reprezintă specificul casei vâlcene.
Reprezentând una dintre cele mai izbutite realizări ale meșterilor populari, acesta
înglobează un număr important de activități casnice. Ca spațiu acoperit și deschis,
ajunge un centru polivalent al vieții de familie, oferind loc de dormit, de luat masa și
de lucru. Astfel, regăsim frecvent, ca elemente de mobilare, războiul de țesut, masa
generoasă cu scaune sau patul de lemn fixat de stâlpi. Amplasat în general asimetric
în cadrul fațadei principale, foișorul protejează intrarea în casă și se deschide către
mediul înconjurător, constituind o belvedere.

La nivel compozițional, foișorul se încadrează armonios în ansamblul volumetric,
în timp ce la nivelul plasticii exterioare remarcăm un contrast moderat între pereții
expuși, văruiți în alb, și balustrada de lemn a prispei și a foișorului atât la parter, cât și
la etaj. Totodată, cele două registre de prispă cu foișor, împreună cu streașina amplă a
acoperișului, oferă orizontalitate casei, sugerând stabilitate.
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CONSTRUCȚIILE ANEXE

* Casa reprezintă elementul principal, dominant ca volumetrie, plastică şi amplasare.
* Anexele se subordonează casei şi sunt dimensionate conform funcţiunilor pe care
le îndeplinesc.
* Volumele nu sunt discrepante; sunt alcătuite din mateiale naturale, cu acoperiş în
patru sau două ape.
* Gardurile sunt simple, din lemn, semitransparente spre stradă.
* Împrejmuirile sunt transparente şi reduse ca dimensiune în interiorul lotului, strict
pentru delimitare funcţională.
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ALTE PROGRAME DE ARHITECTURĂ
CULA
Aflată într-o relație de interdependență cu arhitectura casei populare, locuința
boierească, fie că vorbim de conace, fie de exemplele urbane, înglobează răspunsuri
asemănătoare la condițiile sociale, economice, politice manifestate în zonă.
Un caz interesant îl constituie casa boierească fortificată – cula – , denumirea
provenind din turcescul „kule”, care înseamnă „turn”. Influențată de arhitectura
balcanică, cula capătă, în această zonă, o importanță aparte, fiind gândită ca un
mijloc defensiv în fața incursiunilor cu caracter militar și a jafurilor. O clasificare a
principalelor tipuri conturează trei mari familii: cula de refugiu, apărare și locuire
temporară, cula de veghe, semnalizare și alarmă și cula pentru locuire permanentă.
Cula Greceanu reprezintă un excepțional model de contrabalansare a aspectului
fortificat prin mijloace arhitecturale, obținându-se o volumetrie bine proporționată.
Deși vorbim de o casă ce se dezvoltă pe trei nivele, descreșterea succesivă a zidăriei
de jos în sus împreună cu mărirea dimensiunilor și a numărului golurilor pe aceeași
direcție ascensională conduce la o compoziție elansată. La aceasta contribuie și
acoperișul cu pante agresive. Foișorul de la nivelul al doilea oferă un punct de
observație protejat, din care pot fi surprinși atacatorii.
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Plastica de fațadă se remarcă prin atenția acordată detaliilor, cum ar fi: traforul de
piatră al golurilor pivniței, ancadramentele ferestrelor, profilurile ce subîmpart
volumul în registre orizontale, arcele trilobate ale foișorului. Toate aceste elemente
sunt menite să rupă monotonia și masivitatea peretelui alb de zidărie, vădind
puternice influențe brâncovenești. Golurile de tragere, amplasate strategic, oferă un
mijloc de protecție activă ce completează fortificarea generală.
Schema funcțională a casei se compune din încăperi specializate, capabile să susțină
un trai de urgență pe durata asediului, fiecare nivel putând fi izolat de cel inferior,
după o regulă ce impune o defensivă pe paliere. Dacă jefuitorii reușeau să pătrundă
în parter, familia se retrăgea la primul nivel, iar dacă și acesta era atacat, etajul
doi devenea refugiu. Ultima redută este o încăpere la care accesul se face printr-o
scară detașabilă și chepeng, unde, în cazul nefericit al depășirii celorlalte mijloace
defensive, asediații încă mai aveau o șansă de scăpare.

CONACE
Conacele reprezintă un tip de case mai evoluate, deseori produse ale arhitecţilor, care,
de cele mai multe ori, preiau în arhitectura lor elemente de arhitectură tradiţională
atât la nivelul volumetriei, cât şi la nivelul decorurilor din piatră sau lemn.

Conacul lui Maldăr, Măldărești.
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Cula Duca, Măldărești.

Conacul familiei Bălcescu, Rotărăști.

LĂCAȘURI DE CULT
Zona Vâlcea se distinge printr-o diversitate tipologică a construcțiilor religioase și
de cult. Întâlnim construcții din lemn (Mănăstirea Dintr-un Lemn, Govora, Rotărăști
etc.), precum și biserici de zid, răspândite atât în mediul rural, cât și în cel urban.
Uneori, bisericile din lemn au pereții tencuiți și doar turla păstrează lemnul aparent,
evidențiind tehnologia cununilor de bârne adoptată pentru acest program. Bisericile
sătești vechi se construiau, cu precădere, din lemn, acest material fiind înlocuit cu
zidul abia atunci când condițiile economice și social-politice au permis-o (biserica
de lemn din Marița datează din anii 1556 ‒ 1557, fiind una dintre cele mai vechi
biserici de lemn din Țara Românească). Mănăstirile conservă uneori, alături de
biserica principală, și biserica veche din lemn, putând fi observată, astfel, evoluția
programului de lăcaș de cult de-a lungul timpului. Bisericile din lemn: bazinul
Olteţului şi zona Drăgăşanilor constituie domeniul prin excelenţă al bisericilor de
lemn; există exemplare valoroase atât prin materialul folosit, cât şi prin acurateţea
lucrului, constatându-se uneori sisteme constructive din cele mai ingenioase.

Mănăstirea Hurezi, Horezu, 1690 ‒ 1693.
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Mănăstirea Bistrița, 1494, 1519, 1855.

Mănăstirea Hurezi, Horezu, 1690 ‒ 1693.

ANEXA 2 : PEISAJE
NATURALE ŞI ANTROPICE
SPECIFICE ZONEI VÂLCEA

Peisaj rural, jud. Vâlcea. Schiță de Irina Scobiola.

Peisajul agropastoral
Păstorii au trasat „drumuri ale oilor” şi „drumuri ale sării” devenite, ulterior,
importante artere de circulaţie. Creşterea animalelor se reflectă direct în toponimie,
în organizarea gospodăriei şi a locuinţei, în port şi alimentaţie, în sărbători şi obiceiuri,
în grai şi folclor.
Personalitatea peisajului pomiviticol este dată atât de întinderile de vii şi livezi, cât şi
de elementele de civilizaţie şi cultură generate de acestea: pivniţe, poverne, teascuri
în componenţa gospodăriei; unelte şi mijloace de transport adaptate pentru cărat
fructele, strugurii, vinul şi ţuica; înălţarea casei pentru a lăsa loc pivniţei; dezvoltarea
unor meşteşuguri (dogăritul sau văsăritul) şi a instalaţiilor tehnice populare
(teascurile, cazanele de ţuică); modificări în sistemul de alimentaţie; existența unor
sărbători şi obiceiuri specifice podgorenilor şi pomicultorilor şi altele. În cea mai
compactă zonă pomicolă a României (Subcarpaţii Olteniei şi Munteniei), locuinţa a
suferit modificări însemnate: casa de la nivelul solului a fost înălţată pentru a lăsa,
la parter, loc pivniţei – spaţiu necesar depozitării fructelor şi a butoaielor cu ţuică.
Satele de tip răsfirat devin, în zonele cu podgorii mai importante, de tip adunat.

Fiind o zonă unde se mai practică ocupațiile tradiționale, elementele antropice
ale peisajului sunt influențate de prezenţa construcţiilor anexe: conace, poverne,
adăposturi pentru animale, stâne risipite pe dealuri, pe culmi sau în livezi, păşuni şi
plantaţii, sau construcții adunate în zonele propice locuirii, pe pantele domoale şi în
văile luminoase.
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Peisajul industrial

Cariera de piatră, Arnota.

Combinatul OLTCHIM.
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Peisajul forestier
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Peisajul sacral
Vâlcea se caracterizează printr-o valoroasă arhitectură a lemnului, cristalizată printr-o
serie de construcţii religioase cu o valoare inestimabilă. Bisericile de lemn înglobează
cunoştinţele constructive şi decorative cele mai importante ale zonei, ilustrare a
motivelor etnografice şi a tradiţiilor cristalizate în zonă de-a lungul trecerii timpului.
Alături de bisericile din lemn, se găsesc aici biserici din zid, remarcabile ansambluri
de arhitectură cultă, generatoare de forme specifice preluate ulterior şi în arhitectura
populară.

Sfântul Nicolae, Govora; vechimea bisericii nu se cunoaște.

Mănăstirea Alina-Maria, Vârful lui Roman, Horezu, 2011 ‒ 2014.

Biserica Sfântul Nicolae și Sfinții Voievozi, Măldărești, secolul al XVIII-lea.
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Definirea termenilor utilizați1
Argea s. f.: bordei în care se țesea pânza de in sau cânepă.
Casa mare (casa curată) loc. subst.: camera destinată oaspeților.
Căsoaie s. f.: anexă a casei, ruptă de corpul acesteia și destinată păstrării proviziilor,
dar și locuință pentru bătrâni, mai ales pe timp de vară.
Cebucărie s. f.: ornamentație la partea superioară a pereților casei, sub streașină.
Celar s. n.: cameră de locuit, provenind din camera ce adăpostea alimente, unelte, în
casa cea mai veche, cu o singură intrare.
Cioplitoare s. f.: rindea cu gura scurtă și ovală.
Ciucure s. m.: motiv ornamental la streașina casei, constând dintr-o bucată de lemn
triunghiulară, crestată în trepte pe laturile unghiului cu vârful în jos.
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 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea
autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa
balcoanelor, a logiilor, a teraselor deschise şi neacoperite, a teraselor şi a copertinelor
necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil
din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie (Legea 350/2001).
Construcţii anexe: construcţii distincte, de regulă având dimensiuni reduse şi
un singur nivel suprateran, care deservesc funcţiunea de locuire. Din categoria
construcţiilor anexe fac parte: garaje individuale, depozite pentru unelte de
grădinărit, şoproane, terase acoperite, foişoare, pergole, bucătării de vară. Realizarea
construcţiilor anexe se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează corpurile
principale de clădire.
Corună s. f.: stâlpii și grinzile din partea de sus a casei.
Cosorob s. m.: bârnă lungă cât casa, în care se prind stâlpii și grinzile.

Regionalismele au fost preluate din glosarul monografiei Arta populară din Vâlcea,
1972.
1

Demisol (prescurtat: D) s. n.: nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub
nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălţimea
liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală. Demisolul
se consideră nivel suprateran al construcţiei. Atunci când pardoseala este situată sub
nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea
liberă, se consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale
construcţiei (Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99).
Druete s. m.: trunchi rotund, necioplit, cu care se încheie, pieziș, pereții unei case din
lemn
Echiparea edilitară: ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări care
asigură, în teritoriul localităţilor, funcţionarea permanentă a tuturor construcţiilor şi
amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă de sursele de apă, energie, trasee
majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecţiei
mediului ambiant (G.M.-007 – 2000).
Fânar s. n.: anexă a gospodăriei cuprinzând, la casele vechi, din lemn, iar la casele
noi, din cărămidă, încăperi destinate, pe o latură, proviziilor și uneltelor de muncă, pe
cealaltă, grajdului pentru animale, la mijloc având un spațiu de adăpostire a carului, în
vreme ce întreaga porțiune superioară, acoperită, este destinată depozitării fânului;
forma mai veche cuprindea o încăpere suspendată pe patru sau șase stâlpi, spațiul de
dedesubt, gol, fiind folosit în multiple feluri.
Frânghie (încheietură în frânghie) s. f. încheietură solidă în formă de „coadă de
rândunică” la bârnele cu care se ridică o casă.
Gârlici s. n.: 1) mic spațiu anterior intrării în pivniță; 2) spațiu cu rol de adăpost pentru
unelte, așezat sub foișor.
Glasvand s. n.: perete interior alcătuit din panouri de sticlă montate pe un cadru de
lemn sau de metal; ușă pliantă, cu geamuri, care separă două încăperi.

Mansardă (prescurtat: M) s. f.: spaţiu funcţional amenajat integral în volumul podului
construcţiei. Se include în numărul de niveluri supraterane. (Normativ de siguranţă la
foc a construcţiilor, indicativ P119-99). În sensul prezentului regulament, se consideră
mansarde acele spaţii care respectă următoarele condiţii suplimentare:
- podul construcţiei va forma un unghi maxim de 60o cu planul orizontal;
- podul construcţiei nu va depăşi, în proiecţie orizontală, conturul exterior al ultimului
nivel plin (inclusiv balcoane sau cursive) cu mai mult de 1 m. La calculul coeficientului
de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel mult 60 % din suprafaţa
desfăşurată a ultimului nivel plin.
Parcelă s. f.: suprafaţa de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren,
proprietatea unuia sau mai multor proprietari, aparţinând domeniului public sau
privat, şi care are un număr cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate funciară.
Împreună cu construcţiile sau amenajările executate pe suprafaţa sa, parcela
reprezintă un bun imobil (G.M.-007 – 2000).
Pazie s. f.: scândură (ornamentală) așezată vertical la capătul din afară al căpriorilor
unui acoperiș cu streașină, pentru a ascunde capetele acestora.
Pimniță s. f.: anexă a gospodăriei, servind drept magazie.
Plimbă s. f.: prăjină folosită ca balustradă la punți și scările de lemn de la intrarea în
case sau între stâlpii caselor, pentru uscatul rufelor.
Povarnă s. f.: adăpost pentru cazanul de fabricat țuică.
Prepeleac s. m.: par înfipt în pământ, cu crăci scurte, de care se prinde firul pentru a
se usca.

Procent de ocupare a terenului (POT): raportul dintre suprafaţa construită (amprenta
la sol a clădirii) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la
nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul
faţadei, a platformelor, a scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă
de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor
se include în suprafaţa construită (Legea 350/2001). Excepţii de calcul ale indicatorilor
urbanistici POT şi CUT: dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care
conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT)
se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor
noi; dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un
teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului
iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii (Legea
350/2001).
Suprafaţa construită (SC) (amprenta la sol a clădirii): suprafaţa construită la nivelul
solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei,
a platformelor, a scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel
este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se
include în suprafaţa construită (Legea 350/2001).
Urși s. m.: trunchiuri masive de stejar ce susțin podeaua casei deasupra pivniței.
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