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INTRODUCERE
01

Prezentul îndrumar îşi propune să fie 
un document util pentru administraţia 
locală a municipiului Turda în activitatea 
de protecţie a patrimoniului construit 
din cadrul Ansamblului urban protejat. 
Acesta îşi va putea îndeplini rolul de 
document cu valoare normativă în urma 
hotârârii Consiliului Local, constituindu-se 
în anexa Planului Urbanistic General în 
vederea obligativităţii respectării regulilor 
de urbanism pentru zona istorică a 
municipiului. 
Îndrumarul conţine un scurt istoric al 
arealului analizat într-un context urban 
mai larg, scopul şi ţintele îndrumarului, un 
glosar de termeni şi soluţii de conservare/
restaurare pentru diferitele elemente 
caracteristice ale cadrului construit 
constituit istoric - clădiri monument sau 
cu valoare ambientală, inclusiv curţile 
interioare aferent, spaţii publice urbane. 
Conţinutul cadru al îndrumarului este 
structurat în şapte capitole principale, 
ultimele două fiind cele care descriu modul 
de utilizare a îndrumarului şi anexele 
auxiliare de ilustrare a reglementărilor. 
Capitolul 6 constituie partea cea 
mai importantă, dar şi voluminoasă a 
prezentului document, fiind împărţit în 
subcapitole în funcţie de elementele 
caracteristice ale cadrului construit 
precum şi categoriile de lucrări necesare 
pentru conservarea - restaurarea 
corespunzătoare ale acestora. 



SCURT ISTORIC 

MONUMENTE ȘI ZONE PROTEJATE

02

Centrul istoric al municipiului Turda şi-a 
dobândit actuala înfăţişare şi extindere 
de-a lungul mai multor secole de existenţă. 
Deşi municipiul Turda este atestată ca 
şi aşezare umană importantă încă din 
vremea Imperiului Roman, începuturile 
oraşului/centrului istoric din prezent 
sunt medievale. Ţesutul urban istoric îşi 
are originile în târgul fondat în secolul 
XI-lea, confirmat şi de apariţia denumirii 
de Thorda (Turda) pentru prima dată 
într-un document din anul 1075 semnat 
de regele maghiar Géza I, prin care 
atribuie mănăstirii călugărilor benedictini 
din Garamvölgy (Garamszentbenedek, 
azi în Slovacia), respectiv din Esztergom 
(Ungaria), încasările vamei târgului, 
a vamei de la podul peste Arieş şi a 
vamei ocnelor de sare, din locul denumit 
Aranyas-Aureus (Szentmiklós), situat 
lângă râul Aranyos ( Arieş). 

Clădirile monument sau cele cu 
valoare ambientală din centrul istoric al 
municipiului stau mărturie secolelor de 
existenţă a oraşului Turda ca târg - oraş 
însemnat al Transilvaniei atât din punct 
de vedere economic - comercial cât şi 
cultural, dar şi politic - religios (ca locaţia 
adunărilor obşteşti din Transilvania). 
Astfel această tradiţie, concomitent cu cea 
a diversităţii culturale, etnice şi religioase 
specifice Transilvaniei s-au reflectat şi în 
moştenirea patrimoniului urban.
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Fondul construit a fost modelat de 
principalele perioade arhitecturale - 
stilistice ale Europei: de la gotic prin 
baroc şi eclectic până la secesion 
şi modernismul deceniilor din 
interbelic, sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul secolului XX marcând 
închegarea - conturarea acestuia în 
forma cunoscută şi în prezent. 
Oraşul istoric Turda se 
caracterizează prin străzi sinuoase, 
organic dezvoltate, cu proporţii fine şi 
volume la scara umană, perspective 
cu suita de planuri vizuale ale cadrul 
construit integrat în fundalul natural 
din jur, dar şi siluete descendente 
spre limitele cadrului construit cu 
cel natural (cu accentele verticale 
ale turlelor bisericilor, densitate 
construită mai mare înspre miez etc.). 
Centrul istoric are două componente 
principale distincte: construcţiile 
(clădirile monument şi cu valoare 
ambientală), respectiv spaţiile urbane 
(străzile, pieţele şi piaţetele, precum 
şi curţile interioare). 
În mare parte, componentele 
centrului istoric dispun şi de valoare 
memorială, multe din personalităţile 
de seamă, din momentele importante 

din istoria şi evoluţia oraşului 
identificându-se cu acestea. Ele 
înseamnă continuitatea vieţii urbane, 
astfel păstrarea lor pentru generaţiile 
care urmează este esenţială. 
Utilizarea lor corespunzătoare, 
mentenanţa continuă, protecţia prin 
instituirea unor reguli de construire, 
de intervenţie la fondul construit 
istoric sunt măsuri recomandate în 
acest sens.

O parte semnificativă a acestui 
centru istoric, conţinând mai mult de 
20 de imobile şi situri arheologice 
sunt incluse pe LMI 2010. La poziţia 
1302, figurează ca element distinct 
„Ansamblul urban de sec. XVIII-
XIX”, având codul CJ-II-s-B-07797, 
care poate fi miezul zonei construite 
protejate, ce urmează a fi delimitat în 
viitor prin Planul Urbanistic General. 
Acesta cuprinde zona delimitată 
de:  limita de parcelă din str. Avram 
Iancu nr. 10 și 12, capătul parcelei 
din str. Avram Iancu nr. 10 şi 2, str.
Castanilor frontul nordic, str. Axente 
Sever frontul estic, str. Gheorghe 
Lazăr frontul estic, str. Gelu frontul 
estic, pârâul Racilor între str. Gelu 
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și  Piaţa 1 Decembrie 1918, capătul 
parcelei din Piaţa 1 Decembrie 1918 
frontul estic, capătul parcelei din 
Piaţa 1 Decembrie 1918  front vestic 
până la pârâul Racilor, pârâul Racilor 
malul drept între Piaţa 1 Decembrie 
1918 şi str. Mihai Eminescu, pârâul 
Racilor malul drept, de la str. Mihai 
Eminescu până la capătul parcelei 
din str. Avram Iancu nr. 9, limita de 
parcelă din str. Avram Iancu nr. 9 și 
11. Această zona se va extinde prin 
includerea unor imobile propuse spre 
clasare în urma întocmirii dosarelor 
documentare de la precedenta fază 
de lucru.  
În  centrul istoric  intervenţiile din 
trecutul apropiat, inclusiv perioada 
regimului comunist, au fost relativ 
reduse (în comparaţie cu distrugerea 
unor întregi centre istorice din oraşe 
din Moldova şi Muntenia) şi în mare 
parte nu foarte inspirate din punct 
de vedere arhitectonic, purtând 
amprenta unei urbanizări de un 
profesionalism îndoielnic în perioada 
de dinainte de 1990. 
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ

03

În procesul de degradare continuă a 
fondului construit din centrele istorice 
ale oraşelor din România ultimelor două 
decenii există şi excepţii, clădiri monument 
sau cu valoare ambientală restaurate
- conservate şi spaţii publice istorice 
reamenajate - reabilitate corespunzător. 
Exemplele de bună practică, de obicei 
sunt rezultatul colaborării bune dintre 
proprietari - utilizatori, administraţia 
publică locală, specialişti (proiectanţi şi 
executanţi), precum şi finanţatori.  Aceste 
exemple se regăsesc în oraşe istorice 
ca Timişoara, Sibiu, Borsec etc., şi pot fi  
izolate - individuale, în cazul unui singur 
imobil, sau poate fi vorba de un întreg 
ansamblu de clădiri care a fost reabilitat 
- restaurat exemplar. Mai ales în cea de-a 
doua situaţie aceste intervenţii de succes 
au fost facilitate de ghiduri, îndrumare, 
pliante informative de restaurare - 
conservare a clădirilor monumente 
istorice sau cu valoare ambientală ridicată. 
Deseori, în paralel cu distribuirea gratuită 
a acestor documente, autorităţile locale 
împreună cu asociaţii profesionale şi 
organizaţii neguvernamentale au oferit - 
asigurat celor interesaţi din comunitatea 
locală şi consiliere şi suport tehnic necesar. 
Procesul de regenerare/reabilitare 
urbană, inclusiv valorificarea - restaurarea 
de clădiri istorice, este unul de lungă 
durată, care poate fi susţinut şi validat de 
exemplele de bună practică.
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Îndrumar pentru zona istorică Sibiu, 2003

Exemple de bună practică, Sibiu
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Îndrumar pentru centru istoric Timișoara, 2008

Exemple de bună practică, Timișoara



Ghid de protecție stațiunea Borsec, 2009-2010

Exemple de bună practică, Borsec
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CONTEXT, SCOP ȘI TENDINȚE 

04

Prezentul îndrumar a fost elaborat în 
cadrul proiectului intitulat „Elaborarea 
documentelor de planificare teritorială 
strategică şi management integrat al 
spaţiului construit aferent « Ansamblului 
urban de secol XVIII-XIX »”. Este un ghid, 
un caiet de propuneri arhitecturale, ca 
soluţie practică de protejare şi punere 
în valoare a patrimoniului istorico - 
arhitectural local, care va surprinde 
elementele de reprezentativitate şi 
unicitate locală, va analiza oportunitatea 
conturării unei identităţi arhitectural - 
urbanistice locale, recognoscibile şi va 
propune soluţii de reabilitare, restaurare 
şi conservare arhitectural - urbanistică 
pentru elementele de cadru urban 
construit constituit istoric (clădiri şi spaţii 
urbane monument, precum şi cele cu 
valoare ambientală), în cadrul capitolului 
VI, completat de ilustrările din anexă 
(capitolul VII). 

Soluţiile date vor fi avizate de Comisia 
Zonală de Monumente, iar Caietul de 
soluţii arhitecturale, impreună cu Fişa 
de reglementare a zonei istorice, care va 
întări intervenţiile permise cu reguli de 
urbanism congruente, vor face obiectul 
unei hotărâri a Consiliului Local, la finalul 
implementării proiectului.

Starea nesatisfăcătoare a cadrului urban 
istoric a fost şi este generată de mai mulţi 
factori, printre care cei mai importanți 
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fiind: incertitudinea dreptului de 
proprietate (litigii), de schimbarea 
destinaţiei unei clădiri, îndesirea 
improprie în centrul istoric (presiune 
imobiliară) şi fragmentarea - 
reîmpărţirea exagerată a clădirilor, 
de intervenţiile de „modernizare” 
necorespunzătoare, agresive. 

În contextul problemelor cauzate 
de lipsa/insuficiența întreţinerii 
şi de utilizarea improprie a 
cadrului construit constituit istoric, 
acest îndrumar vine în ajutorul 
locuitorilor oraşului istoric, dar şi 
instituţiilor implicate în gestionarea 
ansamblurilor istorice sau în activităţi 
legate de construcţii şi echipare 
edilitară. 
Propunerile de soluţii tehnice, 
recomandările pentru procesul de 
reabilitare, restaurare - conservare 
sunt precedate de un glosar de 
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termeni şi o fundamentare în 
domeniul legislaţiei de specialitate. 
În prezent mai multe documente, legi 
reglementează domeniul protecţiei 
monumentelor istorice, adoptate pe 
plan naţional sau internaţional. Dintre 
acestea cele mai importante sunt 
următoarele:

(1) Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice

(2) Legea 5/2000 privind 
amenajarea teritoriului naţional

(3) Charta de la Veneţia (1964)

(4) Acordul de la Granada (1985)

(5) Documentul din Nara  (1994)

(6) Charta de la Cracovia (2000)



GLOSAR DE TERMENI 

05

Legea 422/2001 şi Legea 5/2000 
defineşte următoarele noţiuni de bază 
referitoare la zonele construite istorice:

Monument istoric: 
“[...] bunuri imobile, construcţii şi terenuri 
situate pe teritoriul României sau în afara 
graniţelor, proprietăţi ale statului român, 
semnificative pentru istoria, cultura şi 
civilizaţia naţională şi universală[...]”

Monument:
“[...] construcţie sau parte de construcţie, 
împreună cu instalaţiile, componentele 
artistice, elementele de mobilare interioară 
sau exterioară care fac parte integrantă 
din acestea, precum şi lucrări artistice 
comemorative, funerare, de for public, 
împreună cu terenul aferent delimitat 
topografic, care constituie mărturii 
cultural - istorice semnificative din punct 
de vedere arhitectural, arheologic, istoric, 
artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific 
sau tehnic;[...] ”

Ansamblu:
“[...] grup coerent din punct de vedere 
cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori 
muzeistic de construcţii urbane sau rurale 
care împreună cu terenul aferent formează 
o unitate delimitată topografic ce constituie 
o mărturie cultural - istorică semnificativă 
punct de vedere arhitectural, urbanistic, 
arheologic, istoric, artistic, etnografic, 
religios, social, ştiinţific sau tehnic;[...]”
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Sit:
“[...] teren delimitat topografic 
cuprinzând acele creaţii umane în 
cadru natural care sunt mărturii 
cultural - istorice semnificative 
din punct de vedere arhitectural, 
urbanistic, arheologic, istoric, artistic, 
etnografic, religios, social, ştiinţific, 
tehnic sau al peisajului cultural.[...]”

Zona construită protejată(ZCP):
Este un teritoriu delimitat geografic, 
în cuprinsul căruia se află elemente 
sau ansambluri ale patrimoniului 
cultural cu valoare deosebită. ZCP 
sunt instituite pentru salvarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului construit, cu valoare 
istorică, culturală sau memorialistică 
deosebită (Legea 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrărilor de 
construcţii).

Zona de protecţie:
E zona delimitată şi instituită pentru 
fiecare monument istoric prin care 
se asigură conservarea integrată a 
monumentelor istorice şi a cadrului 
său construit sau natural. (Legea 
422 /2001). Zona de protecţie a 
monumentului istoric se stabileşte, 
până la elaborarea studiilor de 
specialitate, “[...] de 100 metri în 
municipii şi oraşe, de 200 metri în 
comune şi de 500 metri în afara 

localităţilor. (2) Distanţele sunt 
măsurate de la limita exterioară a 
terenurilor aferente monumentelor 
istorice [...]” (Legea 5/2000).

 acoperiș

 tinichigerie

 fereastră

 elemente de stucatură/piatră

 tencuială/zugrăveală

 instalații și rețele edilitare

 vitrină

 firmă/reclamă

 ușă

 soclu
 spațiu public



 jgheab

 streașină

 cornișă

 burlan

 antablamentul ferestrei

 ancadramentul ferestrei

 zolbanc

 brâu

 apareiaj în tencuială

 soclu

 lucarnă

 fereastră în planul 
acoperișului (tip velux)
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 țiglă solz (dreaptă)  țiglă solz (rotundă)

 traversă

 ramă (toc)

 șipcă batantă

 soclu

 suprafață din lemn masiv profilat

 șpros

 traversă

 suprafață fixă de sticlă

 cercevea, ramă

 suprafața pentru firmă/reclamă

 traversă

 canaturi superioare rabatabile

 șpros, profilat ca o coloană istoricistă

 parte superioară (oberliht) cu segment de arc

 canat

 ancadrament

 picurător

 antablament
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CONSERVARE, RESTAURARE 

MONUMENTE

06

Procesul de reabilitare, restaurare şi 
conservare a clădirilor monument sau cu 
valoare ambientală presupune o abordarea 
simultan diferenţiată şi unitară a clădirilor, 
care să conţină toate componentele 
arhitectural - urbanistice din centrul 
istoric, atât elementele de construcţii,  cât 
şi cele de spaţiu urban al zonei protejate. 
Ierarhizarea şi etapizarea posibilelor 
măsuri este de asemenea esenţială. 

Problemele legate de starea structurii 
de rezistenţă a clădirilor, de fizica 
construcţiilor vor fi prioritare, însă este 
de dorit corelarea acestora cu cerinţele 
funcţional - estetice impuse de apartenenţa 
clădirilor la ansamblul urban protejat al 
oraşului istoric. 

Prezentul capitol conţine şapte subcapitole, 
fiecare dezvoltând problematica reabilitării 
- restaurării - consolidării a câte unui 
element arhitectural sau urbanistic: 
acoperişuri - învelitori, socluri, tâmplării, 
tencuieli, placaje, elemente de piatră/
stucaturi, vitrine, firme şi reclame, 
instalaţii şi reţele edilitare precum şi 
curţile interioare şi spaţiile urbane publice. 

În alegerea soluţiilor de reabilitare/ 
restaurare - consolidare vor fi evitate 
soluţiile radicale, deoarece deseori acestea 
pot însemna pierderea semnificativă a 
substanţei originale a fondului istoric 
constituit. 
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06.01
P R E V E D E R I
G E N E R A L E

Principii, prevederi 
generale:

(1) Se va elabora un studiu 
aprofundat al substanţei originale 
a fondului istoric constituit. 

(2) Se  vor analiza elementele 
stilistice şi de plastică arhitecturală.

(3) Vor fi identificate corect şi 
în context clădirile monumente 
istorice şi a celor cu valoare 
ambientală, precum şi a spaţiilor 
urbane din centrul municipiului.

(4) Vor fi relevate şi documentate 
deteriorările substanţei  construite 

constituite istoric şi evoluţia lor în 
timp.

(5) Se vor întocmi un releveu 
precis şi complet, precum şi 
o expertiză tehnică corectă şi 
echilibrată, cu propuneri de soluţii 
fezabile.

(6) Toate lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii vor fi 
efectuate cu ajutorul administraţiei 
locale, al specialiştilor atestaţi şi 
doar cu avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cluj.
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06.02
ACOPERIȘURI

Acoperişurile sunt subansamblurile 
tradiţionale ale clădirilor monument 
din centrele istorice. Acestea sunt 
formate din structura portantă, 
şarpantă şi învelitori. Acoperişurile, 
dincolo de rolul de protejare a 
construcţiilor de intemperiile naturii, 
fac parte din imaginea consacrată a 
peisajului urban istoric constituit în 
oraşele europene. 
Astfel, peisajul specific al 
acoperişurilor din centrul istoric al 
municipiului Turda se defineşte prin 
jocul de volume al unor suprafeţe de 
învelitori tradiţionale. Clădirile din 
zonele istorice de obicei  sunt rezolvate 
unitar în privinţa raportului plin-gol, 
proporţiilor dintre faţadă şi acoperiş, 
înălţimea de cornişă (şi deseori şi 
de coamă), geometria acoperişului 
etc., ceea ce face ca acoperişul și 
învelitorile să fie elemente definitorii 

ale peisajului construit istoric. 
Acoperişul se defineşte prin 
următoarele elemente: geometrie/
formă, elemente secundare acoperiş 
(tabachere, lucarne, ferestre , coşuri 
de fum etc.), învelitori (material, 
cromatică). Sistemul de colectare a 
apelor pluviale - jgheaburi, burlane 
- este descris şi reglementat într-un 
capitol separat.  Astfel acoperișul 
se caracterizează printr-o pantă 
specifică a şarpantei istorice: cea 
gotică - 50-55o, barocă - 45-65o, 
eclectică - seccesion - 40-45o, 
respectiv din perioada modernismului 
- cu acoperiş terasă  circulabil sau 
necirculabil – 2-5o. 
Deseori acoperişul tradiţional, istoric 
conţine elemente secundare originale 
- tabacherele (goluri de ventilare ale 
acoperişului), lucarne  sau elemente 
secundare noi – ferestre tip luminator.  
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Tabacherele, lucarnele originale 
au fost confecţionate din tablă 
metalică şi elemente suport din 
lemn şi au rolul de ventilare uzuală 
şi iluminat minimal al podului.
Tabacherele de obicei au forma 
pătrată şi sunt dispuse uniform pe 
întreaga suprafaţă a acoperişului 
în funcţie de dimensiunile acesteia. 
Lucarnele se regăsesc pe acoperişuri 
începând din secolul al XVII-lea, cu 
şarpante baroce şi deseori sunt 
ornamentate caracteristic stilului 
arhitectural corespunzător (baroc, 
eclectic, romantic, seccesion etc.)
Coşurile de fum sunt din zidărie 
de cărămidă plină, acoperită cu 
tencuială pe bază de var şi zugrăvită 
în culoarea de bază a faţadei. 
Îmbinările dintre acoperiş şi pereţi 
- calcan sau tip atic, sunt realizate 
prin şorţuri din tablă, dimensionate 

la limitele funcţionale (până la 
cota obligatorie, nu prea sus). 
Materialele folosite la confecţionarea 
componentelor unui acoperiş sunt 
următoarele: ţigla ceramică de 
nuanţe discrete de maroniu (excepţie 
pot fi acoperişurile seccession), lemn 
tratat natur sau vopsit, respectiv 
tablă metalică de culoare gri, mată. 

Etapele de restaurare - 
conservare a acoperișului:
(1) relevare - expertiză tehnică, (2) 
reparaţii locale, (3) consolidare 
structura portantă, (4) înlocuire 
integrală a învelitorii, (5) termoizolare 
- ventilare pod, (6) protecţie 
hidrofugă acoperiş.
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exemple de lucarne



Fiecare etapă de lucru va conţine 
măsurile specifice corespunzătoare.

(1) relevare - expertiză 
tehnică (vezi Anexa 2)
Se vor identifica materialele, culorile 
original folosite şi descrie - schiţa 
soluţia constructivă, completate 
de cartarea tuturor defectelor 
(măsurare dimensiuni şi schiţă desen 
releveu). În urma cartării, dacă 
învelitoarea este în stare funcţională, 
având doar defecţiuni minore şi 
locale, atunci se vor aplica doar cele 
descrise la punctul (2), dacă vor fi 
constatate degradări semnificative 
şi pe suprafeţe mari, ori se doreşte 
mansardarea acoperişului, atunci vor 
fi aplicate măsurile (3)-(7)

(2) reparaţii locale
Se vor îndepărta ţiglele sau fâşiile 
de tablă deteriorate şi înlocuite cu 
piese similare, eventual reciclate şi 
refolosite. Concomitent, va fi reparat 
şi sistemul de colectare a apelor 
meteorice. 

(3) consolidare structura 
portantă 
În măsura în care se constată 
degradări semnificative consemnate 
şi prin expertiza tehnică, se vor  pune 
în practică măsurile de consolidare 

a şarpantei - înlocuiri/completare 
elemente de lemn structură (grinzi, 
căpriori, popi, pane etc.), şi/sau 
rigidizare suplimentară cu piese 
metalice sau de lemn. 

(4) înlocuire integrală a 
învelitorii
În urma verificării capacităţii 
portante, dacă se impune prin 
expertiza tehnică, după consolidarea 
structurală se va înlocui integral 
învelitoarea cu ţigle ceramice cât mai 
apropiate ca și cromatică şi format de 
cele originale (de modelele posibile).

(5) termoizolare - ventilare 
pod
Se va monta termoizolaţie de vată 
minerală în grosimea căpriorilor şi 
a şipcilor cu prevederea straturilor 
de ventilare, de control al umidităţii 
(barieră contra vapori la interior şi 
de difuzie la exterior)

(6) protecţie hidrofugă 
acoperiş 
Pe astereală sau pe şipci - contraşipci 
se va monta stratul hidroizolant (de 
obicei folie PVC), cu asigurarea 
ventilării structurii şarpantei, dar 
şi a învelitorii, se vor monta piese 
parazăpadă.
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reparații locale 

consolidare șarpantă
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refacere șarpantă montare șarpantă refăcută înlocuirea integrală a învelitorii

acoperiș cu învelitoare de țiglă ceramică și tablă metalicămontare învelitoare nouă la acoperiș mansardat hidroizolare racord la atic



Măsuri propuse și 
recomandări la restaurarea 
- conservarea acoperişului 
clădirilor din centrul istoric, 
monumente listate pe LMI, 
respectiv cele cu valoare 
ambientală: 

(a) la restaurarea - consolidarea 
acoperişului se vor respecta măsurile 
și recomandările aferente fiecărei 
etape de lucru.

(b) nu se admite modificarea - 
ridicarea, schimbarea pantei etc. 
- formei acoperişului. De asemenea 
se va păstra suprafaţa învelitorii, 
împreună cu elementele secundare 
originale - tabachere, lucarne, 
ferestre. 

(c ) mansardarea este posibilă doar 
în acele cazuri, unde dimensiunile 
interioare ale acoperişului permit 
acest lucru la funcţiunea propusă 
(locuinţă, birouri, săli instituţii 
culturale etc.)

(d) nu se permite modificarea 
aspectului general - număr, formă, 
poziţie, material, cromatică - al 
elementelor secundare originale.
  
(e) la mansardare ferestrele noi, 
tip luminator vor fi dispuse în planul 

învelitoare țiglă ceramică, lucarnă originală 
restaurată, luminatoare noi în planul acoperișului

învelitoare țiglă ceramică și tablă metalică, 
tabachere originale restaurate

învelitoare plăci de tablă metalică ondulată, de 
culoare stridentă

învelitoare țiglă trasă profilată, racord 
nepotrivit la coșul de fum

28



acoperişului şi doar pe segmentele 
de faţadă orientate spre curtea 
interioară (nu pe cea principală).

(f) se va menţine în stare 
funcţională/se vor repara/vor fi 
refăcute după modelul original atât 
coşul de fum, cât şi tabacherele 
pentru ventilarea acoperişului.

(g) se recomandă reutilizarea 
elementelor componente originale 
aflate într-o stare funcţională bună. 
În cazul degradării avansate a 
materialelor originale se permite 
utilizarea materialelor moderne mai 
perfomante care au caracteristici 
fizico - estetice similare (format, 
culoare, textură). De exemplu: ţiglă 
ceramică nouă, tablă zinc/zincată, 
geam termopan transparent.

(h) este interzisă folosirea de 
culori stridente, de materiale cu 
textura lucioasă etc. Se va consulta 
obligatoriu paletarul de culori 
şi materiale anexat la prezentul 
îndrumar (vezi Anexa 1).

Toate etapele de lucru și 
toate lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii vor 
fi efectuate doar cu avizul 
Direcţiei pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cluj.
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învelitoare tablă zincată, mată de nuanță discretă învelitoare din plăci de tablă metalică similară cu 
modelul original, lucarne restaurate

învelitoare plăci de tablă metalică ondulată, de 
culoare stridentă

învelitoare tablă metalică simplă deteriorată, 
coș de fum greșit restaurat



06.03
SOCLURI

Soclurile sunt parte importantă a 
faţadei clădirilor, nu numai din punct 
de vedere estetic, dar şi datorită 
rolului de protecţie a faţadei, a clădirii 
în zona de contact cu solul. Astfel 
starea fizică și estetică a soclurilor 
influenţează aspectul general şi 
funcţionarea întregii faţade. 
Astăzi, la majoritatea clădirilor 
monument sau vechi cu valoare 
ambientală se pot observa urme 
de umezeală, de igrasie, fapt ce se 
datorează aerisirii insuficiente - 
defectuoase a pereţilor din subsol 
şi soclu, cauzată de eliminarea apei/ 
umezelii din sol prin pereţi, parţial 
rezultat şi al străzilor/trotuarelor 
asfaltate. Iniţial, în trecut, străzile 
centrului istoric aveau suprafeţe 
permeabile care permiteau scurgerea 
apelor pluviale prin capilaritate, în 
prezent, impermeabilizarea acestora 
face imposibil acest lucru, dirijând 
apa înspre soclu şi fundaţii.

Pereţii soclurilor pot fi finisaţi cu 
tencuială zugrăvită sau cu plăci de 
piatră de grosime de min. 5-7 cm, ca 
să aibă rezistenţa mecanică. 
În timp finisajul, tencuiala sau placajul 
se poate uza, degrada din mai multe 
motive: expunere la intemperiile 
naturii (ploaie, soare, îngheţ - dezgheţ 
etc.), umiditate, infiltraţii din cauza 
ventilaţiei,  hidroizolaţiei lipsă sau 
defectuos executate, lipsa ventilaţiei 
la pereţii exteriori, contact direct 
cu surse de umeazeală. Astfel pot 
apărea pe finisaj pete de umezeală, 
de mucegai, semne de exfoliere, de 
decolorare, de rupere etc.
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În prezent, aspectul neîngrijit, 
deseori de kitsch, dar şi starea 
fizică nefuncţională al soclurilor  
se datorează finisajului nepotrivit: 
tencuială pe bază de ciment, vopsele 
uleioase, placaj cu gresie, plăci de 
beton etc.
O piesă aparte a soclurilor în zona 
de margine a intrărilor, acceselor 
(ganguri) în curţile interioare sunt 
pietrele de colţ. Acestea aveau rolul 
de distanţieri, astfel încât carele/ 
căruţele,  osiile acestora să nu se 
apropie/lovească de pereţii clădirilor.

Etapele de restaurare - 
conservare a tencuielii şi a 
elementelor din tencuială/
ipsos: 
(1) relevare - studiu de parament, 
(2) îndepărtarea finisajului deteriorat 
şi curăţirea stratului suport, 
(3) reparaţii zidărie exterioară şi 
aerisire, 
(4) pregătirea stratului suport, 
(5) aplicarea stratului de finisaj, 
(6) hidrofobizare - protecţie soclu.
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exemple de socluri



Fiecare etapă de lucru va conţine 
măsurile specifice corespunzătoare.

(1) relevare - studiu de 
parament (vezi Anexa 2)
Se vor releva straturile succesive ale 
soclului. Se vor identifica configuraţia 
iniţială a soclului (după fotografii 
de epocă, relevee anterioare), 
soluţia constructivă a finisajului şi 
se va încadra în perioada istorică - 
stilistică. Toate aceste aspecte vor fi 
materializate prin cartarea tuturor 
defectelor (măsurare dimensiuni şi 
schiţă desen releveu).

(2) îndepărtarea finisajului 
deteriorat
Fâşiile de tencuială şi zugrăveală 
deteriorată vor fi îndepărtate până la 
stratul suport de zidărie exterioară, 
după care se va efectua curăţirea 
stratului suport. Elementele de piatră 
vor fi curăţate doar după eliminarea 
factorilor de risc şi fixarea părţilor 
originale păstrate.
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aerisire naturală a soclului și fundațiilor prin fâșia de pavaj 
de piatră cubică

fâșie de tencuială decapată pentru uscarea zidăriei umede

îndepărtare tencuială deteriorată, pe bază de ciment

îndepărtare finisaj soclu pentru aerisirea zidăriei



(3) reparaţii la zidăria 
exterioară, la decoraţii din 
ipsos/tencuială şi stucatură 
Se verifică stratul suport de 
zidărie, în caz că se impune prin 
expertiza tehnică se consolidează/ 
se completează local prin întreţesere 
folosind tipul de piatră şi de cărămidă 
care are caracteristici similare cu 
modelul original folosit şi mortar 
pe bază de var. Restaurarea - 
conservarea placajului de piatră se 
va face similar elementelor de piatră 
(vezi subcapitolul „Placaje, elemente 
de piatră”). 

(4) pregătire strat suport 
pentru finisaj nou
Se va aplica ca strat de amorsă lapte 
de var, care să sporească aderenţa 
suprafeţei de zidărie suport.

(5) finisaj nou
Se va aplica în straturi succesive 
tencuiala nouă, pe bază de var, 
îmbunătăţită cu aditivi compatibili, pe 

introducere pene din material
plastic pe toată secțiunea zidăriei tăiată

soclu reabilitat cu placaj nou din 
piatră asemănătoare cu cea originală

racord soclu - pavaj prin introducerea 
unei folii de ventilare și protecție 
hidrofugă

sistem de dren perimetral scocluluiintroducerea lichidului prin aparatul 
generator de impulsuri

introducerea foliei izolatoare

bază de silicaţi, cu grosimea de 2-3 
cm. La grosimi mai mari tencuiala va 
fi întărită cu armătură naturală (păr 
de capră etc.). Placajul nou, de min. 
5-7 cm grosime, se va monta prin 
lipire şi/sau fixare cu ajutorul unor 
piese metalice (agrafe, cleme). 

(6) protecţie hidrofugă/ 
hidroizolaţie şi ventilaţie 
pereţi
Protecţia hidrofugă a soclului se 
va face la racordul suprafeţei de 
pavaj: membrană specială tip Tefond, 
prevăzută cu fante de aerisire pentru 
ventilarea pereţilor încăperilor 
subterane. Dacă se impune atunci 
va fi prevăzut  un sistem de dren 
perimetral.
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Măsuri propuse   și  
recomandări la restaurarea 
- conservarea soclului  
clădirilor din centrul istoric, 
monumente listate pe LMI, 
respectiv cele cu valoare 
ambientală:

(a) la restaurarea soclului se vor 
respecta ordinea etapelor de lucru.
 
(b) toate lucrările de intervenţie 
pe faţadă vor fi fundamentate prin 
studiul de parament.

(c ) reparaţiile locale sau refacerea 
integrală a tencuielii, zugrăvelii 
sau a placajului vor fi obligatoriu 
precedate de o verificare şi dacă 
se impune, se vor reface izolaţiile -  
hidroizolație şi termoizolaţie, inclusiv 
protecţia hidrofugă a soclurilor şi 
pereţilor de la subsoluri şi fundaţie.

soclu placat cu plăci de piatră buceardată, de 
nuanță mai închisă decât zugrăveala din câmp

soclu placat greșit cu gresie/faianță soclu placat greșit cu gresie/faianță

soclu placat cu plăci de piatră asemănătoare 
cu modelul original
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(d) se recomandă utilizarea de 
tencuieli vechi - pe bază de var sau 
noi - pe bază de silicaţi, cu caracter 
hidrofobizant, dar respirante şi 
placaj din piatră naturală.

(e) se vor folosi culori pastel, 
naturale, alegerea culorilor finale de 
pe faţadă se va face pe baza paletei 
de culori din anexă şi cu respectarea 
concluziilor studiului de parament 
(vezi Anexa 1).
 
(f) se va asigura ventilarea naturală 
corespunzătoare a încăperilor 
interioare (vezi Anexa 5).

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii vor 
fi efectuate doar cu avizul 
Direcţiei pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cluj.
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soclu placat greșit cu gresie/faianță

soclu placat greșit cu piatră artificială de 
format și culori străine de modelul inițial

soclu placat greșit cu piatră artificială de 
format și culoare străină de modelul inițial

soclu placat cu plăci de piatră buceardată, de 
nuanță mai închisă decât zugrăveala din câmp



06.04
TENCUIELI.
ZUGRĂVELI

Tencuielile, zugrăvelile şi vopsitoriile 
fac parte din finisajul tradiţional 
al elementelor componente ale 
faţadelor clădirilor istorice. La 
clădirile istorice aceste tipuri de 
finisaj au fost confecţionate din 
materiale locale, naturale: nisip, var, 
coloranţi pe bază de pigmenţi naturali. 
O categorie aparte o reprezintă 
decoraţiile din tencuială sau ipsos. 
În timp finisajul original se poate 
uza, degrada din mai multe motive: 
expunere la intemperiile naturii 
(ploaie, soare, îngheţ - dezgheţ 
etc.), umiditate, infiltraţii din cauza 
hidroizolaţiei lipsă sau defectuos 
executată. Astfel pot apărea pete 
de umezeală, de mucegai, semne de 
decolorare, de exfoliere sau  chiar de 
deteriorare accentuată - crăpături, 
ruperi, desprinderi de bucăţi.
În privinţa cromaticii faţadei se pot 

identifica câteva reguli de compoziţie 
cromatică valabile la clădirile 
monument. În general se vor utiliza 
culori discrete, tip pastel (culori pale), 
eventualele excepţii vor fi menţionate 
şi confirmate prin studiul de 
parament. De obicei se diferenţiază 
zonele în câmp de cele ale decoraţiilor 
(ancadramente, ornamente, cornişă, 
brâu etc.): culorile în câmp vor fi 
mai închise decât cele utilizate la 
elementele decorative. De asemenea 
la muchii culorile vor fi întoarse. 
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Etapele de restaurare - 
conservare a tencuielii şi a 
elementelor din tencuială/
ipsos: 

(1) relevare - studiu de parament, (2) 
îndepărtarea zugrăvelii, a tencuielii 
deteriorate şi curăţirea stratului 
suport, (3) reparaţii zidărie exterioară 
şi decoraţii din ipsos/tencuială, 
(4) pregătirea stratului suport, 
(5) aplicarea stratului de tencuială 
nouă, (6) hidrofobizare - protecţie 
tencuială nouă, (7) zugrăvire  -  vopsire.
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exemple de tencuieli/zugrăveli



Fiecare etapă de lucru va conţine 
măsurile specifice corespunzătoare.

(1) relevare - studiu de 
parament (vezi Anexa 2)
Se vor releva straturile succesive 
de tencuieli, vopsitorii şi zugrăveli, 
precum şi decoraţiile din ipsos. Vor 
fi identificate culorile originale, dar 
şi compoziţia tencuielii (tradiţională/
nouă). Toate aceste aspecte vor fi 
materializate prin cartarea tuturor 
defectelor (măsurare dimensiuni şi 
schiţă desen releveu). 

(2) îndepărtarea zugrăvelii 
şi tencuielii deteriorate
Fâşiile de tencuială şi zugrăveală 
deteriorate vor fi îndepărtate până la 
stratul suport de zidărie exterioară, 
după care se va efectua curăţirea 
stratului suport. 
Elementele decorative ipsos/de 
stucatură vor fi curăţate doar după 
eliminarea factorilor de risc şi fixarea 
părţilor originale păstrate.

(3) reparaţii la zidăria 
exterioară, la decoraţii din 
ipsos/tencuială şi stucatură
Se verifică stratul suport de 
zidărie, în caz că se impune prin 
expertiza tehnică se consolidează/ 
se completează local prin întreţesere 
folosind tipul de cărămidă ce are 
caracteristici similare cu modelul 
folosit original şi mortar pe bază 
de var. Restaurarea - conservarea 
decoraţiilor cu rol funcţional se 
va face in situ, cu excepţia celor 
distruse iremediabil, care se vor 
reconstrui după modelele  inițiale 
asemănător elementelor de piatră 
(vezi subcapitolul „Placaje, elemente 
de piatră”).

(4) pregătirea stratului 
suport
Se va aplica, ca strat de amorsă lapte 
de var, care să sporească aderenţa 
suprafeţei de zidărie suport.
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strat de bază de tencuială striată

zugrăvire diferențiată în câmp și la 
decorațiunile de fațadă

mostră cromatică

elemente ornamentale

mostră cromatică

straturi succesive de tencuială 



(5) aplicarea stratului de 
tencuială nouă 
În straturi succesive se aplică 
tencuiala nouă, pe bază de var, 
îmbunătăţită cu aditivi compatibili, pe 
bază de silicaţi, cu grosimea de 2-3 
cm. La grosimi mai mari tencuiala va 
fi întărită cu armătură naturală (păr 
de capră etc.)

(6) hidrofobizare, protecţie 
tencuială nouă  
După aplicarea ultimului strat de 
tencuială suprafaţa va fi tratată cu 
soluţie hidrofobizantă, dar fără să o 
sigileze - impermeabilizeze şi astfel 
să blocheze respirarea naturală a 
peretelui.

(7) zugrăvire, vopsire
Peste stratul de acoperire al 
tencuielii hidrofobizate se va aplica 
ultimul strat, cel de zugrăveală pe 
bază de var, deasemenea respirantă, 
aditivată cu pigmenţi de culoare, care 
să confere nuanţa finală dorită. 
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configurare profil fronton cu șpaclu

corectură tencuială nouă 

modelare profil streașină cu utilizarea
unui șablon 

configurare profil fronton cu șpaclu

aplicarea primului strat de zugrăveală
peste tencuiala nouă

creare rosturi cu ajutorul unei șipci 
de lemn



Măsuri propuse și 
recomandări la restaurarea 
- conservarea tencuielii 
și zugrăvelii clădirilor din 
centrul istoric, monumente 
listate pe LMI, respectiv 
cele cu valoare ambientală:

(a) la restaurarea - consolidarea 
tencuielii și zugrăvelii se vor 
respecta măsurile și recomandările 
aferente fiecărei etape de lucru.

(b) toate lucrările de intervenţie 
pe faţadă vor fi fundamentate prin 
studiul de parament.

(c ) reparaţiile locale sau refacerea 
integrală a tencuielii, zugrăvelii 
vor fi obligatoriu precedate de  
o verificare şi dacă se impune, 
se vor reface hidroizolațiile şi 
termoizolaţiile, inclusiv protecţia 
hidrofugă a soclurilor şi a pereţilor 
de la subsoluri şi protecţia hidrofugă  
a fundaţiei.

concept cromatic corect: nuanțe închise  în 
câmp și deschise la elementele decorative

culori discrete, nuanțe pastel

culori stridente, nuanțe saturateconcept cromatic greșit: nuanțe închise la 
elementele decorative, culori stridente 
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culori discrete, nuanțe pastel

culori stridente, nuanțe saturate

(d) se recomandă utilizarea de 
tencuieli vechi - pe bază de var sau 
noi - pe bază de silicaţi, cu caracter 
hidrofobizant, dar respirante. 

(e) se vor folosi culori pastel, 
naturale, alegerea culorilor finale de 
pe faţadă se va face pe baza paletei 
de culori din anexă şi cu respectarea 
concluziilor studiului de parament 
(vezi Anexa 1).
 
(f) se va asigura ventilarea naturală 
corespunzătoare a încăperilor 
interioare.

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii vor 
fi efectuate doar cu avizul 
Direcţiei pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cluj.
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concept cromatic corect: nuanțe închise  în 
câmp și deschise la elementele decorative

concept cromatic greșit: nuanțe închise la 
elementele decorative, culori stridente 



06.05
PLACAJE

Placajele fac parte din finisajul 
tradiţional al elementelor componente 
ale faţadelor clădirilor istorice. La 
clădirile istorice aceste tipuri de finisaj 
au fost confecţionate din materiale 
locale, naturale: piatră, lemn, tablă 
metalică (ex. cupru, alamă). 
În timp placajul se poate uza, degrada 
din mai multe motive: expunere la 
intemperiile naturii (ploaie, soare, 
îngheţ - dezgheţ etc.), umiditate, 
infiltraţii din cauza hidroizolaţiei 
lipsă sau defectuos executată, 
lipsa ventilaţiei la pereţii exteriori 
sau contactul direct cu surse de 
umeazeală. Astfel pot apărea pete 
de umezeală, de mucegai, semne de 
exfoliere, de decolorare, de rupere 
etc. 
După poziţia şi rolul constructiv - 
estetic pe faţadă, se pot diferenţia mai 
multe tipuri de placaje particulare: 

ancadrament, brâu, cornişă, 
sculpturi/statui decorative, placaje în 
câmp, la soclul clădirilor etc. 

Etapele de restaurare - 
conservare a placajelor: 

(1) relevare - studiu de parament, 
(2) îndepărtarea placajului 
deteriorat şi curăţirea stratului 
suport, (3) reparaţii zidărie 
exterioară, (4) pregătirea stratului 
suport, (5) aplicarea stratului de 
pozare placaj, (6) montare placaj, 
(7) hidrofobizare - protecţie placaj. 
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Fiecare etapă de lucru va conţine 
măsurile specifice corespunzătoare.

(1) relevare - studiu de 
piatră (vezi Anexa 2)
Se vor releva straturile succesive 
de tencuieli, vopsitorii şi zugrăveli, 
precum şi decoraţiile din ipsos. Vor 
fi identificate culorile originale, dar 
şi compoziţia tencuilelii (tradiţională/
nouă). Toate aceste aspecte vor fi 
materializate prin cartarea tuturor 
defectelor (măsurare dimensiuni şi 
schiţă desen releveu). 

(2) îndepărtarea placajului 
deteriorat
Placajul deteriorat, inclusiv mortarul 
de pozare, va fi îndepărtat până la 
stratul suport de zidărie exterioară, 
după care se va efectua curăţirea 
stratului suport. Elementele de 

piatră, de cărămidă sau tablă metalică 
vor fi curăţate doar după eliminarea 
factorilor de risc şi fixarea părţilor 
originale păstrate.

(3) reparaţii zidărie 
exterioară suport
Se verifică stratul suport de 
zidărie, în caz că se impune prin 
expertiza tehnică se consolidează/ 
se completează local prin întreţesere 
folosind tipul de cărămidă ce are 
caracteristici similare cu modelul 
folosit original şi mortar pe bază 
de var. Restaurarea - conservarea 
placajului decorativ cu rol funcţional 
se va face la locul original, cu excepţia 
celor distruse iremediabil, care se 
vor reconstrui - reconstitui după 
modelele originale  (vezi subcapitolul 
„Elemente de piatră”).
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îndepărtare placaj deteriorat

reparații zidărie exterioară suport, recondiționare în situ a 
placajului original



(4) pregătire strat suport 
pentru finisaj nou
Se va aplica, ca strat de amorsă lapte 
de var, care să sporească aderenţa 
suprafeţei de zidărie suport peste 
care se va aplica mortarul suport 
pentru placaj, pentru elementele de 
piatră şi cărămidă. La elementele din 
lemn se va monta pe mortarul suport 
structura - scheletul din lemn (şipci) 
al placajului de lemn.

(5) placaj nou
Placajul nou, de min. 5-7 cm 
grosime, se va monta prin lipire şi/
sau fixare cu ajutorul unor piese 
metalice (agrafe, cleme) pe stratul 
de mortar suport. 

(6) protecţie hidrofugă/ 
hidroizolaţie şi ventilaţie 
perete
Placajul montat va primi protecţie 
hidrofugă prin aplicarea unei soluţii 
de hidrofobizarea de suprafaţă.
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placaj de piatră nou montată placaj de cărămidă aparentă, clincher, deteriorată 
îndepărtată

reabilitare, recondiționare elemente de cărămidă păstrată și 
înlocuire elemente deteriorate iremediabil 

verificare placaj de cărămidă aparentă și îndepărtarea 
pieselor degradate



la pereţii exteriori ai clădirilor 
monument sau cu valoare 
ambientală.

(e) se vor folosi culori pastel, 
naturale, alegerea culorilor finale 
de pe faţadă se va face pe baza 
paletei de culori din anexă şi cu 
respectarea concluziilor studiului 
de parament (vezi Anexa 1).
 
(f) se va asigura ventilarea naturală 
corespunzătoare a încăperilor 
interioare.

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.

Măsuri propuse și 
recomandări la conservarea 
- restaurarea placajelor la 
clădirile monument, listate 
pe LMI, respectiv cele cu 
valoare ambientală:

(a) la restaurarea - reabilitarea 
placajului se va respecta ordinea 
etapelor de lucru. 

(b) toate lucrările de intervenţie 
pe faţadă vor fi fundamentate prin 
studiul de parament.

(c ) reparaţiile locale sau refacerea 
integrală a placajului vor fi obligatoriu 
precedate de o verificare şi dacă 
se impune, se vor reface izolaţiile - 
hidroizolație şi termoizolaţie.

(d) nu se admite montarea unui 
strat termoizolant (ex.polistriren) 

placaj de cărămidă aparentă 
curățat și reabilitat corect

placaj de cărămidă aparentă 
curățat și reabilitat corecr

placaj nou în câmp din plăci de gresie, 
material străin de substanța istorică

placaj nou din plăci de piatră spartă, 
format străin de substanța istorică
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06.06
ELEMENTE DE 
PIATRĂ, STUCATURI

Elementele de piatră pot fi prezente 
la clădirile monument sau cele 
cu valoare ambientală în diverse 
ipostaze: ca elemente de finisaj 
(placaj), cu rol structural - funcţional 
(ca şi componente ale zidăriei, 
piese de brâu sau cornişă, de atic, 
buiandrug,  ca ancadramente etc.) 
sau doar cu rol decorativ (ornamente, 
sculpturi etc.)
În timp acestea se pot uza, degrada 
din mai multe motive: expunere la 
intemperiile naturii (ploaie, soare, 
îngheţ - dezgheţ etc.), umiditate, 
infiltraţii din cauza hidroizolaţiei 
lipsă sau defectuos executată, lipsa 
ventilaţiei la pereţii exteriori sau 
contact direct cu surse de umeazeală. 
Astfel, pot apărea pete de umezeală, 
semne de exfoliere, de decolorare, 
de rupere etc. 

Restaurarea - reabilitarea acestor 
elemente de piatră ca piese integrante 
ale faţadei este obligatorie.
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Etapele de restaurare - 
conservare ale elementelor 
de piatră și stucaturilor: 

(1) relevare - studiu de parament, 
(2) îndepărtarea pieselor deteriorate, 
degradate iremediabil şi curăţirea 
stratului suport, (3) reparaţii zidărie 
exterioară, (4) pregătirea stratului 
suport, (5) restaurare - conservare 
piatră, (6) montare elemente de 
piatră refăcute - restaurate, (7) 
completări estetice, rostuire, (8) 
hidrofobizare - protecţie piatră.
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exemple de stucaturi/elemente de piatră



Fiecare etapă de lucru va conţine 
măsurile specifice corespunzătoare.

(1) relevare - studiu de 
piatră/de parament (vezi 
Anexa 2)
Se vor releva toate elementele de 
piatră. Vor fi identificate culorile 
originale, dar şi compoziţia lor 
(material tradiţional/nou). Toate 
aceste aspecte vor fi semnalate 
prin cartarea tuturor defectelor 
(măsurare dimensiuni şi schiţă desen 
releveu). 

(2) îndepărtarea elementelor 
de piatră degradate
Elementele de piatră vor fi curăţate 
după eliminarea factorilor de risc şi 
fixarea părţilor originale păstrate 
şi vor fi îndepărtate doar cele 
degradate iremediabil.

(3) reparaţii zidărie 
exterioară suport
Se verifică stratul suport de 
zidărie, în caz că se impune prin 
expertiza tehnică se consolidează/ 
se completează local prin întreţesere 

folosind tipul de cărămidă/piatră care 
are caracteristici similare cu modelul 
folosit original şi mortar pe bază 
de var. Restaurarea - conservarea 
elementelor de piatră se va face 
in situ, cu excepţia celor cu rol 
funcţional distruse iremediabil, care 
se vor reconstrui - reconstitui după 
modelele originale. 

(4) pregătire strat suport 
Se va aplica, ca strat de amorsă lapte 
de var, care să sporească aderenţa 
suprafeţei de zidărie suport peste 
care se va aplica mortarul suport 
pentru elementele de piatră. 

(5) restaurare - conservare 
piatră
Se vor efectua în ateliere specializate 
de către specialişti atestaţi MCC 
prin următoarii paşi: consolidare 
preventivă (eliminare - amortizare 
factori de risc, păstrare - fixare 
fragmente originale, consolidare 
prin aplicarea de foiţă japoneză 
în CMC, injectare cu consolidant 
pentru piatră cu conţinut de diluant 
pe bază de ester etilic de acid sicilic, 
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curățare și pregătire suprafață de 
piatră cu soluție de lapte de var

confecționare șablon pentru 
elementele de stucatură

îndepărtarea tencuielii, zugrăvelii și 
curățare ancadrament de piatră

profilare la elementul de stucatură 
refăcut



element decorativ de stucatură 
refăcut pe baza modelului vechi

element decorativ de stucatură la 
capitel refăcut și montat în poziție

elemente de piatră refăcute din 
material similar cu cel original

elemente de stucatură

injectarea - lipirea elementelor de 
piatră), curăţire (cu apă, cu aburi 
sau cea mecanică), consolidarea 
pietrei (remediere coeziune piatră, 
unei legături bune între părţile în 
stare de conservare bună şi cele 
restaurate, întărirea mecanică a 
pietrei), injectarea fisurilor mici.

(6) montare elemente de 
piatră
Elementele de piatră restaurate - 
refăcute vor fi montate prin lipire şi/
sau cu fixare cu ajutorul unor piese 
metalice (agrafe, cleme) pe stratul de 
mortar suport sau direct pe zidărie. 
 
(7) completări estetice, 
rostuire
Se va efectua chituirea lacunelor, 
se va rostui piatra şi se va trata 
cromatic, dacă studiul de specialitate 
impune acest lucru.

(8) protecţie hidrofugă 
piatră
Hidrofobizarea pietrei se va face prin 
soluţie de siloxane. 
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Măsuri propuse și 
recomandări la conservarea 
- restaurarea elementelor 
de piatră și stucaturi la 
clădirile monument, listate 
pe LMI, respectiv cele cu 
valoare ambientală:

(a) la restaurarea - reabilitarea 
elementelor de piatră se vor 
respecta etapele de lucru în ordinea 
descrisă.

(b) toate lucrările de intervenţie 
pe faţadă vor fi fundamentate prin 
studiul de parament şi cel de piatră.

(c ) reparaţiile locale sau refacerea 
integrală a elementelor de piatră 
vor fi obligatoriu precedate de o 
verificare şi dacă se impune, se 
vor reface izolaţiile - hidroizolație şi 
termoizolaţie.

(d) nu se admite utilizarea unor 

tratament cromatic antablament parțial corect: 
aceeași nuanță la elementul decorativ și în câmp 

elemente decorative de stucatură zugrăvite/vopsite 
greșit în nuanțe mai închise decât cea din câmp 

stucatura originală de la cornișă și ancadrament 
distrusă/refăcută greșit

cornișă din stucatură protejată de învelitoarea și 
sistemul de jgheaburi și burlane refăcut 
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tipuri de piatră străine de fondul 
istoric.

(e) se permite reconstrucţia unor 
elemente prin tehnica cioplirii sau 
cea a turnării din piatră artificială cu 
aspect identic cu cel original.

(f) se recomandă restaurarea - 
conservarea in situ a elementelor 
de piatră şi doar în cazul degradării 
avansate a materialelor originale se 
permite înlocuirea prin reconstrucţia 
din materiale cu caracteristici fizico 
- estetice similare (format, culoare, 
textură etc.)

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.
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stucatura de cornișă distrusă datorită 
infiltrațiilor apei pluviale

piatră de colț de la intrarea în gang deteriorată

poluare vizuală: cabluri ce acoperă cornișa din 
piatră 

element de piatră restaurat corect 



06.07
ELEMENTE DE 
FERONERIE

Elementele de feronerie sunt 
componente de o plasticitate şi 
de o fineţe deosebită a clădirilor 
monument istoric sau a celor vechi, 
cu valoare ambientală. Se regăsesc 
ca piese accesorii ale tâmplăriilor (la 
ferestre, uşi, porţi şi de obicei cu rol 
de închizători, prindere - fixare şi 
îmbinare, respectiv pentru mişcarea 
ochiurilor mobile), sau ca element 
distinct, cu rol de acoperire şi/sau 
de protecţie, cum ar fi grilajul sau 
parapetul - balustrada la balcoane, 
cursive etc. 
În timp acestea se pot uza, degrada, 
desprinde şi distruge din mai multe 
motive: expunere la intemperiile 
naturii (ploaie, soare, îngheţ - 
dezgheţ etc.), umiditate, infiltraţii 
din cauza hidroizolaţiei lipsă sau 
defectuos executată, contact direct 

cu surse de umeazeală sau din cauza 
desprinderii produse datorită unui 
şoc mecanic (mişcarea, deplasarea, 
sau cedarea prinderii de suportul 
de piatră/zidărie deteriorat etc.). 
Ca rezultat pot apărea semne de 
exfoliere a stratului de vopsea/fier 
forjat, de decolorare, de rupere/ 
desprindere etc. 
Restaurarea - reabilitarea pieselor 
de feronerie va face parte din 
restaurarea - conservarea întregii 
clădiri/element de construcţii.
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Etapele de restaurare - 
conservare ale elementelor 
de feronerie: 
(1) relevare, (2) îndepărtarea pieselor 
deteriorate, degradate iremediabil 
şi curăţirea feroneriei de vopseaua 
degradată/de rugină, (3) reparaţii 
zidărie exterioară şi rigidizarea - 
fixarea prinderii de aceasta a piesei 
de feronerie, (4) reparaţii, înlocuire 
şi completare feronerie cu piese 
lipsă in situ sau demontat în cazul 
mecanismelor mascate, (5) aplicare 
vopsea de protecţie şi/sau ulei.
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exemple de feronerii



Fiecare etapă de lucru va conţine 
măsurile specifice corespunzătoare.

(1) relevare (vezi Anexa 2)
Se vor releva toate elementele de 
feronerie. Vor fi identificate culorile 
originale, dar şi compoziţia lor 
(material tradiţional/nou). Toate 
aceste aspecte vor fi semnalate 
prin cartarea tuturor defectelor 
(măsurare dimensiuni şi schiţă desen 
releveu). 

(2) îndepărtarea elementelor 
de feronerie degradate şi 
curăţirea de vopsea/rugină
Elementele de feronerie vor fi 
curăţate după eliminarea factorilor 
de risc şi fixarea părţilor originale 
păstrate şi vor fi îndepărtate doar 
cele degradate iremediabil. Curăţirea 
feroneriei  de rugină/de vopseaua 
degradată sau prea groasă, se face 
prin mijloace mecanice cu perie de 
sârmă, prin suflare cu aer cald sau 
aplicarea unei soluţii de decapat. 
Piesele din metal moale vor fi curăţate 
cu grijă cu perii moi. Feroneriile 
ornamentale, din alamă sau cupru, 
rămân aparente, aşadar vor fi doar 
lustruite cu şmirghel de lustruire. 

(3) reparaţii zidărie 
exterioară suport
Se verifică stratul suport de 
zidărie, în caz că se impune prin 
expertiza tehnică se consolidează/ 
se completează local prin întreţesere 
folosind tipul de cărămidă/piatră  ce 
are caracteristici similare cu modelul 
folosit original şi mortar pe bază de var. 

(4) reparaţii, înlocuire şi 
completare feronerie 
Reparaţiile, restaurarea  - conservarea 
elementelor de feronerie se va face 
in situ sau demontat, cu excepţia 
celor cu rol funcţional distruse 
iremediabil, care se vor confecţiona 
după modele originale, completate 
cu piesele lipsă sau înlocuite cu 
modele asemănătoare reciclate. Se 
va opta pentru demontare în cazul 
mecanismelor  mascate.

(5) finsaj - protecţie
Se va aplica vopseaua de protecţie 
(cu excepţia feronerillor ornamentale 
care rămân aparente, doar se 
lustruiesc) şi/sau ulei (la ungerea 
mecanismelor).

prindere fier forjat mișcată din cauza 
suportului distrus

vopseaua deteriorată va fi îndepărtată și 
prinderile verificate

fixare nepotrivită a elementului de fier 
forjat 

balustradă din fier forjat reabilitată 
corect
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Măsuri propuse și 
recomandări la conservarea 
- restaurarea elementelor 
de feronerie la clădirile 
monument, listate pe LMI, 
respectiv cele cu valoare 
ambientală:

(a) la restaurarea - reabilitarea 
elementelor de feronerie se vor 
respecta etapele de lucru în ordinea 
descrisă.
(b) concomitent cu reparaţiile 
locale sau refacerea integrală a 
elementelor de feronerie vor fi 
verificate prinderile de stratul 
suport de zidărie/piatră.
(c ) nu se admite utilizarea unor 
tipuri de metale străine de fondul 
istoric.
(d) se permite reconstrucţia unor 
elemente de feronerie, dar din 
materiale cu aspect identic cu cel 
original.
(e) se recomandă restaurarea - 
conservarea in situ a elementelor 
de feronerie şi doar la mecanismele 
mascate se recomandă demontarea 
lor.
Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.

balustradă, elemente de consolă din fier forjat 
reabilitate corect 

balustradă vopsită greșit în culori stridente grilaj metalic decorativ acoperit de o firmă 
improvizată

grilaj metalic decorativ  păstrat și recondiționat
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06.08
TINICHIGERIE

Lucrările de tinichigerie se regăsesc 
în diferite segmente de faţadă: 
la sistemul de colectare a apei 
pluviale (jgheaburi şi burlane, 
şorţuri etc.), învelitori sau mai rar, 
placaje. Evacuarea apei pluviale 
este esenţială pentru mentenanţa, 
pentru păstrarea stării funcţionale 
a clădirilor, ceea ce impune 
verificarea periodică a sistemului 
de colectare a apei meteorice. 
Degradarea faţadelor este de 
multe ori rezultatul sistemului de 
colectare a apei pluviale nefuncţional, 
neverificat periodic, cu defecţiuni 
cauzate de lipsa unor elemente, 
existența unor elemente deteriorate,  
montarea greşită a acestora etc.
În prezent deseori sistemul de 
evacuare a apei poluează vizual 
faţadele. Suplimentar rolului de 
protecţie, acesta participă şi la 

aspectul general al clădirii, al faţadei: 
jgheaburile şi burlanele trebuie 
integrate discret în compoziţia 
faţadei. Astfel burlanele se vor 
poziţiona pe faţadă vertical, doar 
cu trasee verticale, la colţuri, la 
margini sau la intrândurile clădirilor. 
Piesele de tinichigerie în mod 
tradiţional sunt confecţionate din 
tablă metalică - cupru, alamă, zinc 
sau metale zincate - materialul plastic 
(PVC) fiind impropriu la clădiri 
monument şi cu valoare ambientală. 
Printre componentele specifice, 
istorice ale burlanelor/jgheaburilor 
se pot aminti elementele de 
legătură tip vazon, cârligele 
de legătură etc. Acestea vor fi 
păstrate, restaurate - conservate.
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Etapele de restaurare - 
conservare a sistemului de 
colectare a apei pluviale: 

(1) relevare, (2) demontarea 
pieselor nefuncţionale, deteriorate, 
(3) reparaţii tencuicală şi zidărie 
exterioară pe traseul jgheaburilor 
şi burlanelor, (4) confecţionare - 
procurare elemente ale sistemului de 
colectare a apei pluviale, (5) reparaţii 
locale in situ ale elementelor uşor 
deteriorate şi verificarea colectării 
apei meteorice, (6) montare jgheburi 
şi burlane suplimentare în numărul 
şi în poziţiile indicate prin proiectul 
tehnic. 

sistem de colectare a apei pluviale refăcut 
corespunzător din cupru

componente de burlan dislocate acoperirea/distrugerea elementelor 
decorative ale fațadei de către burlan

sistem de colectare a apei pluviale refăcut 
corespunzător  din cupru

57



Fiecare etapă de lucru va conţine 
măsurile specifice corespunăztoare.

(1) relevare (vezi Anexa 2)
identificare poziţii trasee, verificare 
dimensionare, cartarea tuturor 
defectelor (măsurare dimensiuni şi 
schiţă desen releveu).

(2) demontarea pieselor 
nefuncţionale, deteriorate
se vor demonta elementele de jgheab, 
burlan şi şorţuri deteriorate.

(3) reparaţii tencuială şi 
zidărie exterioară
Pe traseul jgheaburilor şi burlanelor 
demontate se va  reabilita - repara 
tencuiala şi ultimul strat de 
finisaj, concomitent cu reparaţiile/
consolidarea zidăriei exterioare 
(cărămidă, mixtă cărămidă - piatră).
 
(4) confecţionare - procurare 
elemente noi ale sistemului 
de colectare a apei pluviale
În funcţie de piesa lipsă, se vor 

confecţiona elemente noi similare in 
situ (pe amplasament), în ateliere 
specializate sau se va procura prin 
furnizori.

(5) reparaţii locale in situ ale 
elementelor uşor deteriorate 
şi verificarea sistemului de 
colectare a apei meteorice 
(dimensionare, poziţii trasee)
dacă sistemul de colectare a apei 
meteorice prezintă doar defecţiuni 
minore, atunci situaţia va fi remediată 
prin reparaţii locale, urmate de proba 
de apă (prin introducerea în sistem a 
unei cantităţi de apă dimensionată la 
maxim).

(6) montare jgheburi şi 
burlane suplimentare în 
numărul şi în poziţiile 
indicate prin proiectul tehnic
în măsura în care sistemul de 
colectare a apei se dovedeşte a 
fi subdimensionat, atunci se vor 
suplimenta traseele printr-un proiect 
specializat.

58

refacerea jgheabului din material metalic similar cu cel 
original

racord învelitoare la calcanul vecin printr-un element 
metalic tip șorț



Măsuri propuse și 
recomandări la restaurarea 
- reabilitarea  a sistemului 
de colectare a apei pluviale  
la clădiri din centrul istoric, 
monumente listate pe LMI, 
respectiv cele cu valoare 
ambientală: 

(a) la restaurarea - consolidarea 
acoperişului se vor respecta 
măsurile și recomandările aferente 
fiecărei etape de lucru.

(b) se propune verificarea şi 
mentenanţa continuă a sistemului de 
colectare a apei meteorice.

(c ) elementele de jgheab se vor 
monta orizontal deasupra cornişei, 
la capătul inferior al învelitorii, iar 
burlanele vertical în poziţiile de 
intrând ale faţadei (la colţuri, la 
rezalit etc).

(d) este interzisă folosirea de 
culori stridente, de materiale cu 
textura lucioasă etc. Se va consulta 
obligatoriu paletarul de culori 
şi materiale anexat la prezentul 
îndrumar (vezi Anexa 1).

(e) elementele de legătură tip 
vazon, cârligele de legătură etc., 
istorice vor fi păstrate, restaurate 
- conservate de către specialişti cu 
experienţă în domeniu atestată.

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.

racord corect al burlanului la 
rețeaua de apă pluvială

element de racord jgheab-burlan 
valoros ce se va păstra

racord burlan la rețeaua 
subterană de nuanță nepotrivită

lipsa racord a burlanului cu 
rețeaua subterană
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06.09
TÂMPLĂRII

Tâmplăriile (ferestre, uşi, porţi) 
constituie elemente caracteristice 
ale faţadelor istorice, ale căror stare 
fizică - morală  influenţează aspectul 
general al clădirilor monument.  
Tâmplăriile sunt elementele de 
construcţii care au fost afectate 
semnificativ de intervenţiile 
necorespunzătoare din ultimele 
decenii, datorate dorinţei de 
eficientizare energetică a clădirilor 
şi a apariţiei tâmplăriilor moderne, 
perfomante din punct de vedere 
termic, dar confecţionate din materiale 
şi design deseori nepotrivite pentru 
clădirile monument istoric. 
Îmbunătăţirea funcţionalităţii e un 
obiectiv important în demersul de 
adaptare a clădirilor monument la 
nevoi, cerinţe şi nivel de peformanţă 
actuale. Astfel mărirea protecţiei 
termice, îmbunătăţirea protecţiei 

acustice sau îmbunătăţirea 
protecţiei antiefracţie sunt măsuri 
care trebuie  avute în vedere de-a 
lungul procesului de reparaţii - 
reabilitare/restaurare - conservare 
a tâmplăriilor tradiţionale - istorice. 
Acestea se pot materializa prin 
următoarele intervenţii: montarea 
geamurilor izolante şi/sau securizate, 
dublarea uşilor exterioare, montarea 
de sisteme pentru deschidere - 
închidere automată, crearea unei 
intrări noi prin decuparea unei 
portiţe în poarta mare, înlocuirea - 
completarea încuietorilor etc. 
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Faţadele clădirilor monument şi 
a celor cu valoare ambientală din 
centrul istoric al municipiului Turda 
încă mai au tâmplăriile originale. 
Acestea merită păstrate şi puse 
în valoare ca parte integrantă a 
faţadei istorice dar şi ca ansamblu 
de elemente care compun tâmplăria 
- materialul lemnos (ramă - cadru) 
şi elementele de feronerie (mâner, 
balama, broasca de uşă, grilaje), 
caracterizate prin proporţii, împărţire 
în câmpuri şi raport plin-gol specifice, 
ornamentare şi profilare deosebită. 

O parte semnificativă a acestor 
tâmplării este într-o stare de 
degradare avansată (material lemnos 
putrezit, atacat de dăunători biologici 
etc.), astfel este nevoie de intervenţii 
locale/generale de readucere a 
acestora în stare de funcţionare 
optimă. Ca urmare multe dintre  
tâmplăriile vechi au fost denaturate 
- distruse prin intervenţiile efectuate 
sau pur şi simplu înlocuite cu unele 
noi în contradicţie cu statutul de 
valoare istorică (culori şi materiale 
nepotrivite, lemn şi/sau feronerie 
private de trăsăturile definitorii 
ale tâmplăriei originale şi implicit 

a faţadei). În prezent se pot 
identifica tâmplării cu dimensiuni, 
și proporţii interioare străine 
faţadei, confecţionate din PVC, fără 
profilatura şi ornamentele iniţiale etc.

Tâmplăriile  deteriorate ale clădirilor 
monument istoric se vor repara - 
reabilita/restaura - conserva  cu 
respectarea şi prin punerea în 
valoare a calităţilor originale ale 
acestora. Dacă fereastra istorică 
este degradată iremediabil atunci se 
va confecţiona o fereastră nouă  pe 
baza modelului istoric, caz în care 
se poate îmbunătăţi fereastra din 
punct de vedere termic - energetic 
prin montarea de ochiuri din geam 
termopan clar, transparent. 
Etapele lucrărilor de reparaţii/ 
reabilitare/restaurare - conservare: 
relevare, îndepărtarea vopselei 
degradate, reparaţii la materialul 
lemnos şi la feronerie, revopsirea 
suprafeţelor, montarea sticlei.

Toate lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii vor 
fi efectuate doar cu avizul 
Direcţiei pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cluj.
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Fiecare etapă de lucru va conţine 
măsurile specifice corespunăztoare.

(1) relevare (vezi Anexa 2)
Ca prim pas se afectuează datarea, 
încadrarea în perioada istorică - 
stilistică a tâmplăriei concomitent 
cu  identificarea situaţiei de montaj,  
descrierea soluţiei constructive. 
De asemenea se vor indentifica  
straturile de vopsea iniţială şi se vor 
stabilii tehnicile folosite în original. 
Cartarea tuturor defectelor va 
conţine măsurarea dimensiunilor şi 
întocmirea unei schiţe-desen. 

(2) îndepărtarea vopselei/ 
conservare închidere
Tâmplăriile se curăţă cu alcool/ 
săpun de lemn (în special la 
motive originale din interioare), se 
îndepărtează vopselele cu jet de apă, 
cu leşie, prin raşchetarea - răzuirea, 
prin şlefuirea şi perierea, cu ajutorul 
aerului fierbinte, prin fierberea în 
ulei de in, prin frezare sau decapare. 
Dacă stratul de finisaj de vopsea este 
în stare bună atunci se va efectua 
doar închiderea suprafeţei (strat de 
protecție). 

(3) reparaţii material lemnos 
Reparaţia materialului lemnos constă 
în întreţinerea substanţei originale 
(ferite de putregai, de dăunători 
biologici), confecţionarea de părţi 
noi din lemn, montarea părţilor noi 
(legături, îmbinări noi, şuruburi 
şi cuie), precum şi completarea 
prin chituire şi protejarea lemnului 
(contra apei, soarelui - constructive 
şi/sau prin lăcuire, băiţuire). 

(4) reparaţii elemente 
feronerie 
Se  demontează piesele de feronerie 
deteriorate/cu componente lipsă, 
se îndepărtează vopselele iar după 
procesul de curăţire se va aplica 
stratul de protecţie a suprafeţei 
(ungere, metalizare, ceruire)  la piesa 
deja completată cu componentele 
lipsă sau la piesa integral refăcută.

(5) vopsire
Elementele de tâmplărie se vopsesc 
cu ulei tradiţional, prin pigmentare, 
sau prin aplicarea de lazură pe bază 
de bere. Se pot accepta şi soluţii 
moderne cu condiţia ca acestea să 
nu afecteze materialul lemnos al 
tâmplăriei.

relevare

îndepărtare vopsea

îndepărtare vopsea prin răzuire, 
rașchetare

îndepărtare vopsea prin decapare

reparații lemn

scală de culori

62



(6) montare sticlă 
Se demontează pentru restaurare 
fâşia de sticlă originală. Restaurarea 
propriu zisă se efectuează prin 
curăţire/înlocuire ochi de sticlă în 
ateliere specializate. Remontarea va 
fi efectuată prin chituire sau prin 
şipci de lemn. Montarea de sticlă 
nouă, uscare chit, vopsirea faţetelor 
de chit.

îmbinare de lemn nouă

strat de vopsea de bază a lemnului

chituire lemn

îmbinare de elemente noi și originale îmbinare de elemente noi și originale 

curățare piese de feronerie

vopsire lemn

sticlă patinată păstrată 

63



Măsuri propuse și 
recomandări la restaurarea 
- conservarea ferestrelor 
clădirilor din centrul istoric, 
monumente listate pe LMI, 
respectiv cele cu valoare 
ambientală: 

(a) la restaurarea - reabilitarea 
ferestrelor se vor respecta măsurile 
și recomandările aferente fiecărei 
etape de lucru.
(b) nu se admite modificarea 
poziţiilor de montare, numărului de 
goluri de ferestre şi tâmplăriilor 
aferente acestora (vezi Anexa 4).
(c ) nu se admite modificarea 
compoziţiei interioare, împărţirea 
în registre, raport plin-gol al 
ferestrelor.
(d) nu se permite modificarea 
aspectului general - dimensiuni, 
material, cromatică - al ferestrelor.
(e) se recomandă reutilizarea 
elementelor componente originale 
ale ferestrelor aflate într-o stare 
funcţională bună. În cazul degradării 
avansate a materialelor originale 
(lemn, sticlă, piese metalice) se 
permite doar utilizarea materialelor 
moderne, mai perfomante care au 
caracteristici fizico - estetice similare 
(format, culoare, textură etc.).

(f) sticla nouă va avea caracteristici 
estetice similare cu cea veche 
(transparentă), nepermiţându-se
montarea sticlei tip oglindă 
(reflectare) sau a celei fumurii.
(g) este admisă montarea de 
dispozitive de automatizare cu 
aspect discret dacă măsurile de 
securitate la incendiu permit acest 
lucru.
(h) este interzisă folosirea de 
culori stridente, de materiale cu 
textura lucioasă etc. Se va consulta 
obligatoriu paletarul de culori 
anexat la prezentul îndrumar (vezi 
Anexa 1).

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.

tâmplărie nouă confecționată
pe baza modelului original

tâmplărie nouă confecționată
greșit din PVC

ancadrament distrus, tâmplărie 
nouă confecționată greșit din PVC

tâmplărie nouă confecționată
pe baza modelului original
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Măsuri propuse și 
recomandări la restaurarea 
- conservarea porţilor şi 
uşilor clădirilor din centrul 
istoric, monumente listate 
pe LMI, respectiv cele cu 
valoare ambientală: 

(a) la restaurarea - reabilitarea 
uşilor şi porţilor tradiţionale se vor 
respecta măsurile - recomandările 
aferente fiecărei etape de lucru. 
(b) nu se admite modificarea 
poziţiilor de montare și a numărului 
de goluri de uşi şi porţi şi tâmplăriilor 
aferente acestora (vezi Anexa 4).
(c ) nu se admite modificarea 
compoziţiei interioare, împărţirea în 
registre, raport plin-gol al porţilor 
şi uşilor.
(d) este admisă configurarea  prin 
decupare de ochiuri mobile mai mici, 
portiţe, care să permită deschiderea 
- închiderea porţii fără manevrarea 
porţii cu canat mare.
(e) nu se permite modificarea 
aspectului general- dimenisuni, 
material, cromatică- al porţilor şi 
uşilor.
(f) se recomandă reutilizarea 
elementelor componente originale 
ale porţilor şi uşilor aflate într-o stare 
funcţională bună. În cazul degradării 

avansate a materialelor originale 
(lemn, sticlă, piese metalice) se 
permite doar utilizarea materialelor 
moderne, mai perfomante care 
au caracteristici fizico - estetice 
similare (format, culoare, textură 
etc.).
(g) este admisă montarea de 
dispozitive de automatizare cu 
aspect discret dacă măsurile de 
securitate la incendiu permit acest 
lucru.
(h) este admisă dublarea uşilor 
exterioare prin montarea la 
interiorul acestora de plăci din 
material nou, termoizolant, dar 
mascat de panouri din materiale, 
culori similare cu cele originale sau 
montarea de aripi noi la interior 
cu aspect contemporan, simplu şi 
discret, în contrast cu originalul 
păstrat la exterior.
(i) sticla nouă va avea caracteristici 
estetice similare cu cea veche 
(transparentă), nepermiţându-se
montarea sticlei tip oglindă 
(reflectare) sau a celei fumurii.
(j) este interzisă folosirea de 
culori stridente, de materiale cu 
textura lucioasă etc. Se va consulta 
obligatoriu paletarul de culori 
anexat la prezentul îndrumar (vezi 
Anexa 1).
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tâmplărie de ușă nouă diferită 
de cea originală, dar acceptabilă

tâmplărie de ușă nouă  străină 
de  substanța istorică a fațadei

materiale și cromatică nepotrivită 
(policarbonat, oranj strident) 

poartă metalică recondiționată 
acceptabil



06.10
VITRINE

Vitrinele pot fi piese valoroase ale 
parterelor clădirilor din centrul 
istoric. Ele fac ca funcţiunile, 
activităţile din interior să devină 
vizibile, atractive pentru pietonul 
din spaţiul public. Exemplarele 
istorice din Turda se remarcă prin 
compoziţia lor bine - gândită, prin 
modul de integrare armonioasă 
în ansamblul faţadei. Limbajul lor 
formal s-a conturat în timp, prin 
preluarea modelelor din alte oraşe, 
şi se caracterizează prin echilibrul 
desăvârşit între funcţionalitate şi rol 
de reprezentare, prin  compunerea 
elementelor ornamentale (coloane, 
capiteluri etc.), sticla tratată special 
(ex. vitraliu color), feronerie într-un 
întreg unitar. În prezent multe dintre 
aceste vitrine istorice sunt lăsate 
în paragină, distruse în numele 
adaptării la cerinţele funcţionale 

aparent contemporane. Astfel au 
apărut vitrinele simpliste, banale, 
cu format mare, cu rame, tâmplărie 
din material plastic, vopsite în culori 
stridente şi deseori afişând reclame 
supradimensionate. Acestea nu 
numai că distrug peisajul urban 
istoric constituit, dar nici nu invită 
trecătorii să intre în spațiile găzduite 
de aceste imobile. 
Între vitrinele istorice se pot identifica 
mai multe tipuri: singulare fixe, 
complexe cu uşi, vitrine - uşi izolate şi 
intrări pe colţul clădirii, vitrine pe mai 
multe niveluri, precum şi cele atipice. 

66



Vitrina se compune din partea 
plină, preponderent confecţionată 
din placaj şi panouri din lemn şi cea 
vitrată din sticlă. Prima reprezintă 
rama - cadrul (cerceveaua), ce are 
rol structural. Suprafaţa vitrată de 
obicei e una fixă şi se regăseşte în 
centrul compoziţional. Despărţită de 
aceasta prin traversă este partea de 
plin inferioară, împărţită de una sau 
mai multe şprosuri în zone de plin 
din lemn masiv profilat şi mărginită 
de soclu. Deasupra suprafeţei de 
sticlă este spațiul destinat panourilor 
de firme/reclame, iar la partea 
superioară a acesteia sunt ochiurile 
vitrate superioare, despărţite de 
asemenea prin şpros, deseori profilat 
ca o coloană istoricistă. Aceste 
ochiuri pot fi rabatabile. 
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exemple de vitrine



Măsuri și recomandări 
propuse la conservarea - 
restaurarea vitrinelor la 
clădirile monument, listate 
pe LMI, respectiv cele cu 
valoare ambientală:

(a) la reabilitarea unor clădiri cu 
spaţii comerciale la parter se va 
reveni la imaginea iniţială, pe baza 
documentaţiei fotografice de epocă, 
sau pe cea a modelelor originale din 
situaţii similare, ilustrate în studiul 
de faţadă întocmit de către arhitect.
(b) vitrinele istorice păstrate vor fi 
relevate şi reabilitate - restaurate pe 
baza proiectului tehnic întocmit de 
către un arhitect.
(c ) în cazul amenajării - construirii 
unor vitrine noi se vor păstra 
nealterat specificul şi configuraţia 
iniţială a faţadei şi fără distrugerea 
sau alterarea elementelor 
decorative sau a ancadramentelor 
istorice.
(d) nu se admit vitrinele înşiruite 
create prin desfiinţarea zidăriei 
dintre golurile originale, se va 
respecta ritmul plin-gol al faţadei și 
soclul clădirii.
(e) vitrinele sunt realizate doar la 
parter.
(f) eventualele goluri sau accese 

vitrină nouă din lemn elemente formale 
istoricizante, dar discrete 

vitrina originală înlocuită cu una nouă realizată 
integral din sticlă, atipică fațadelor istorice

vitrină nouă cu structura confecționată din 
PVC, în contrast cu substanța istorică a fațadei 

vitrină nouă realizată din sticlă și gresie, de 
proporții și raport plin-gol atipic fațadelor istorice
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noi vor fi configurate cu păstrarea 
aerisilor şi a intrărilor existente la 
pivniţă.
(g) tâmplăria, partea de ramă 
- cadru, se va executa din lemn, 
şi doar în cazuri excepţionale, 
justificate istoric, din metal şi vor fi 
tratate de obicei cu ulei de in.
(h) profilele tâmplăriei vor fi 
dimensionate la minimul posibil sub 
aspect tehnic.
(i) copertina se va monta pe 
faţada de la stradă doar dacă 
specificul clădirii o permite şi fără 
stânjenirea spaţiului stradal şi vor 
fi confecţionate din materiale textile 
şi nu din plastic sau alte materiale 
străine de fondul istoric.
(j) este interzisă folosirea de 
culori stridente, de materiale cu 
textura lucioasă etc. Se va consulta 
obligatoriu paletarul de culori 
anexat la prezentul îndrumar (vezi 
Anexa 1).

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.

69

vitrină nouă din lemn în concordanță cu 
substanța istorică a fațadei

vitrină nouă cu structura confecționată din 
PVC, în contrast cu substanța istorică a fațadei 

vitrină nouă realizată pe 2 nivele, atipică   în 
zona istorică 

vitrină nouă cu structura confecționată din 
PVC, în contrast cu substanța istorică a fațadei 



06.11
FIRME, RECLAME

Firmele luminoase, panourile pentru 
publicitate, reclamele sunt parte 
integrantă a faţadelor din centrul 
istoric al oraşelor, al municipiului 
Turda, fiind asociate activităţilor 
comerciale din târgurile tradiţionale, 
şi astfel prezenţe inevitabile în 
spaţiul stradal urban, în general 
la nivelul parterelor clădirilor. 
În trecut, acestea au fost 
confecţionate din piese metalice/
lemn sau chiar desenate direct pe 
faţadă. În ambele situaţii erau văzute 
ca obiecte de artă, manufacturate cu 
grijă, în concordanţă cu arhitectura 
generală a faţadei, integrate în 
conceptul - compoziţia generală 
a faţadei şi a clădirilor învecinate. 
Problemele mai noi legate de 
firme, reclame în centrele istorice 
decurg întocmai din neînţelegerea 
acestui aspect şi în consecinţă 

din neconcordanţa faţă de fondul 
istoric al faţadei. Deseori firmele, 
reclamele poluează vizual peisajul 
urban tradiţional. Se pot aminti ca 
elemente poluante inscripţiile de 
forme şi culori stridente pe vitrine 
sau reclamele pe suport tip banner 
- mesh montate permanent sau pe o 
perioadă lungă de timp, nepotrivite 
prin dimensiunile lor mari în 
comparaţie cu reclamele tradiţionale. 
Totuşi în prezent, în zonele istorice, 
ca urmare a conştientizării problemei, 
firmele, reclamele încep să fie cât mai 
discrete, ocupând puţin din suprafaţa 
faţadei şi neacoperind elemente de 
faţadă importante (ornamente, brâu, 
cornişă, ferestre, uşi etc.). 
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Caracterul discret poate fi sporit prin 
transparenţa şi fineţea panourilor 
de firme/reclame, litere volumetrice 
subţiri, culori pastel, nestridente. 
Ca exemplu pozitiv au apărut la 
intrări, la porţi sau ganguri elemente 
de signalistică discrete, concepute 
în sistem unitar, ca un panou de 
afişare colectiv. Reguli asemnătoare 
se referă şi la modul de amplasare, 
unitar, a corpurilor de iluminat, care 
vor fi discrete atât ca dimensiuni, 
poziţionare, culori cât şi tipul luminii. 
Firmele şi reclamele pot fi amplasate 
fie în planul faţadei, fie perpendicular 
pe faţadă. De asemenea, de obicei, 
caracterele de text sunt utilizate 
în poziţie orizontală, aşezarea 
pe verticală nefiind tipică şi nici 
recomandată. De asemenea, nici 
iluminatul intermintent nu este tipic şi 
recomandat în centrul vechi. 
Pe o anumită faţadă pot fi montate 
mai multe componente de publicitate 
- reclame, firme - dar gândite, 
confecţionate şi montate unitar. 
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exemple de firme/reclame



Măsuri propuse și 
recomandări la panourile de 
firme/reclame ale clădirilor 
din centrul istoric: 

(a) compoziţie: integrarea în 
conceptul compoziţional al faţadei.

(b) limbaj grafic: caracter unitar, 
grafică discretă, dar clară, explicită 
pentru activitatea în cauză - folosirea 
de simboluri tradiţionale.

(c ) materiale, culori, iluminat: plăci 
transparente / plăci metalice / lemn 
cu rame din metal de nuanţă pastel 
mată (vezi Anexa 1).

(d) poziţionare: în planul faţadei, 
sau perpendicular pe aceasta, la 
parter, fără să afecteze aliniamentul 
străzii, sau să acopere elemente 
importante sau valoroase ale faţadei.

(e) formă, dimensiuni: forme 
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signalistică comercială discretă și montată 
corect 

firmă discretă, transparentă

firme și reclame stridente montate haotic baner publicitar ce acoperă feroneria valoroasă



geometrice clasice (dreptunghi, 
elipsă etc.), lungimea generală a 
panoului de firmă de max. 20-50 
cm, la montarea în planul faţadei, 
pe lungime scrisul va fi amplasat 
simetric față de zonele vitrate, 
textul aplicat direct pe faţadă, nu 
pe suport, alcătuit din caractere 
alăturate, înălţimea literelor va fi de 
max. 35 cm, lungime text max. 1/2 
din lungimea faţadei, limita inferioară 
şi cea superioară a scrisului 
distanţate faţă de elementele 
decorative orizontale şi faţă de limita 
superioară a golurilor de zidărie, 
deasupra cărora vor fi poziţionate 
(vezi Anexa 3).

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii vor 
fi efectuate doar cu avizul 
Direcţiei pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cluj.
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firmă discretă

format și culoare firmă în neconcordanță cu 
substanța istorică a fațadei

copertină din material plastic ce obturează 
fațada și multitudine de firme cu culori stridente

multitudine de firme de diverse culori și forme 
stridente, moduri și poziții de montare greșite



06.12
INSTALAȚII, REȚELE
EDILITARE

Reabilitarea instalaţiilor tehnice şi 
a reţelelor edilitare completează 
procesul de restaurare - consolidare 
a clădirilor monument, dar şi 
reabilitarea - modernizarea întregului 
centru istoric, inclusiv a spaţiilor 
urbane publice. 
Elementele de reţele edilitare şi 
instalaţiile tehnice montate vizibil în 
spaţiul public au un impact negativ 
asupra peisajului urban istoric. Se 
pot aminti conductele de gaz  vopsite 
strident în galben, antene TV, instalaţii 
de ventilare şi aer condiţionat etc. 
Amplasarea corectă a acestora 
este de dorit şi posibilă în cadrul 
modernizării reţelelor edilitare, 
a instalaţiilor aferente clădirilor 
prin conlucrarea - colaborarea cu 
societăţile furnizoare - distribuitoare. 
În prezent pozarea aparentă este 
înlocuită de cea subterană, astfel 

reducându-se impactul vizual negativ. 
Lipsa canalizării în anumite zone, 
reţelele edilitare învechite, cu 
defecţiuni (ex.fisuri) şi din această 
cauză nefuncţionale, pot produce 
scurgeri, infiltraţii nedorite şi 
potenţial afecta construcţiile. 
De asemenea cablurile, conductorii 
reţelei electrice trasate greşit pot 
distruge pereţi, bolţi, elemente 
decorative (cornişă, brâu etc) ale 
clădirilor istorice. 
Regulatoarele de presiune, 
contoarele şi robineţii montaţi 
ordonat în ganguri, pe coridoare, în 
general în spaţii mai puţin expuse 
şi/sau importante pot fi prezenţe 
discrete, mai puţin deranjante vizual. 
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Măsuri propuse și 
recomandări la lucrările de 
instalaţii şi reţele edilitare 
din centrul istoric: 

(a) reabilitarea - înlocuirea sau 
pozarea subterană a cablurilor şi 
conductelor aferente instalaţiilor şi 
reţelelor edilitare din spaţiul public 
va preceda pavarea suprafeţei 
curţii, astfel eliberându-se peisajul 
urban de poluarea vizuală generată 
în prezent de montarea aeriană a 
acestora. De asemenea va însemna 
şi un nivel de protecţie fizico - 
mecanică atât pentru elementele 
de reţele edilitare cât şi pentru 
utilizatorii acestora. 

(b) la clădirile din centrul istoric 
poziţionarea cablurilor și a 
conductorilor reţelei electrice,  
se vor poza sub tencuială sau în 
tubulatură, aparent montată.

(c ) distibuitorii electrici şi 
conductorii de legătură  se vor 
pune în casete închise şi vor fi 
aşezați în spaţii speciale, închise. 

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.

contoare de gaz montate 
ordonat și discret în gang 

conducte de gaz vopsite strident, 
contoare montate aparent, haotic

cablurile, conductele, contoarele 
afectează aspectul fațadei

cablurile și conductele montate 
haotic afectează aspectul fațadei
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06.13
CURȚI INTERIOARE

Curţile interioare sunt componente 
indispensabile ale centrului istoric 
al municipiului Turda cu un ţesut 
urban constituit printr-un proces 
îndelungat de dezvoltare organică. 
Ele reprezintă o piesă de legătură în 
structurarea fină a spaţiului urban, 
între exterior şi interior, între public 
şi privat, care sporeşte diversitatea 
tipologică a acestuia din urmă. 
Curţile interioare s-au format în 
spatele fronturilor de piaţă publică, de 
stradă, în mare parte perpendicular 
pe axul acestora pe parcele 
preponderent înguste şi adânci, 
odinioară cu caracter agricol, utilizate 
de orăşeni, meşteşugari şi târgoveţi 
deopotrivă. În timp parcelarul, modul 
de ocupare a parcelei a evoluat: 
la corpurile de clădire de la front 
s-au adăugat corpuri amplasate 
longitudinal, creându-se astfel 

dispunerea planimetrică în forma 
de L, cu calcanul pe latura nordică, 
cu accesul principal din faţă şi un 
posibil acces secundar în spatele 
parcelei. De obicei accesul se face 
printr-o poartă mare, respectiv gang 
dinspre faţada de la stradă/piaţă 
a clădirii. La parterele corpurilor 
auxiliare se accede din curte iar 
la etajele corpurilor auxiliare prin 
scări şi cursive, care uneori sunt 
închise. Utilizarea funcţională, 
folosinţa tradiţională a curţilor 
interioare, de obicei, a fost/ este una 
echilibrată între cele de locuit şi cele 
gospodăreşti. În prezent acestea 
sunt completate de activităţile publice 
- semipublice (comerţ, servicii 
etc.), dintre care unele cu caracter 
parazitar poluant cum ar fi parcarea 
excesivă, depozitarea etc. 
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Pentru o utilizare la parametri 
optimi, durabilă şi sustenabilă, 
a curţilor interioare şi implicit 
pentru valorificarea acestora ca 
și componente ale patrimoniului 
construit urban istoric este nevoie 
de prioritizarea şi rearanjarea 
funcţională prin restrângerea 
activităţilor poluante fizic și vizual. 
Suprafeţele din curţi sunt 
preponderent de factură minerală 
(pavaj de piatră, pământ bătătorit, 
pietriş, beton, asfalt etc.) dar, chiar 
dacă într-o stare de degradare 
pronunţată, încă se mai regăsesc 
pete verzi, cu vegetaţie. Caracterul 
mineral - vegetal al suprafeţelor, 
precum şi geometria acestora 
determină modul de colectare/ 
scurgere a apelor pluviale în curte 
şi astfel și gradul de protecţie a 
pereţilor exteriori ai clădirilor. 

Umezeala permanentă, igrasia pot 
fi semnele unei protecţii hidrofuge 
şi/sau ventilaţie - aerisirii zidăriei 
insuficiente - defectuoase. 
Elementele componente ale curţii 
- parapet cursive, gang, calcane 
etc. - participă şi ele la ambianţa și 
atmosfera generală a curţii. 

La reamenajarea - reabilitarea 
spaţiilor urbane publice se vor 
respecta următoarele etape de lucru: 
modernizarea reţelelor edilitare (apă 
- canalizare, electrice - iluminat, gaz, 
telecomunicaţii etc.), reorganizarea 
zonelor funcţionale (auto, pietoni) 
pentru o utilizare predilect pietonală - 
gospodărească, pavarea suprafeţelor 
şi montarea mobilierului urban. 
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exemple de curți interioare



Măsuri propuse și 
recomandări la restaurarea 
- conservarea curţilor 
interioare ale clădirilor din 
centrul istoric: 

(a) general: la restaurarea - 
consolidarea acoperişului se vor 
respecta ordinea etapelor de lucru.

(b) funcţiuni: echilibru între 
diferitele activităţi şi tipuri de utilizări 
(locuire, comerţ, servicii, circulaţii 
şi parcare auto, spaţii verzi) prin 
restrângerea activităţilor poluante 
- parazitare, se va elimina vegetaţia 
necontrolată, sursă de degradare 
a zidăriei pereţilor, a clădirii în 
ansamblu, însă se vor amenaja - 
păstra vegetaţia, suprafaţa verde 
min.15% din aria totală a curţii.

echilibru între diferitele utilizări ale curții, 
suprafețe de pavaj și vegetație 

aspect neîngrijit al curții interioare datorită 
parcării dezorganizate, lipsei pavajului etc.

aspect neîngrijit al curții interioare datorită 
stării de degradare a suprafețelor

suprafețe de pavaj realizate din materiale 
tradiționale: plăci de piatră, piatră de râu
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prin membrană specială tip Tefond 
şi dacă este nevoie se va realiza și 
un sistem de dren perimetral. Se 
va utiliza pavaj din piatră naturală 
(piatră de râu, piatră cubică, 
calupuri, plăci din piatră naturală) în 
locul dalelor de beton sclivisit, beton 
turnat, asfalt etc. (vezi  Anexa 5).

(f) faţadele, elementele de faţadă din 
curte: se vor respecta măsurile de 
restaurare - conservare propuse în 
subcapitolele corespunzătoare (ex. 
tencuieli, tâmplării, învelitori etc.)

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.

(c ) compoziţie spaţial - volumetrică: 
se vor îndepărta construcţiile 
provizorii, parazitare (ex.anexe), 
eventualele extinderi sau construcţii 
noi vor respecta organizarea 
interioară a parcelarului tradiţional.

(d) infrastructură, instalaţii şi reţele 
edilitare: reabilitarea, înlocuirea 
sau pozarea subterană a acestora 
va preceda pavarea suprafeţei 
curţii, se vor respecta măsurile de 
restaurare - conservare propuse în 
subcapitolul distinct aferent.

(e) suprafeţe pavaj: geometria 
suprafeţelor configurată potrivit, în 
scopul dirijării și colectării eficiente a 
apei pluviale spre mijlocul curţii, spre 
gurile de scurgere/rigole acoperite 
sau deschise, protecţie pereţi 
exteriori contra infiltraţiilor de apă 
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plăci de beton vibropresat, improrii 
mediului istoric, dispuse greșit

suprafață de asfalt în proces de 
degradare avansată

aspect curat, ordonat al curții 
interioare

suprafață de pietriș, 
alternativă la pavajul din piatră



06.14
SPAȚII PUBLICE

Clădirile monument ale centrului 
istoric formează ansamblul protejat 
listat pe LMI, spaţiile urbane publice 
delimitate/definite de acestea fiind 
acele spaţii exterioare liant, puncte 
de întâlnire ale comunităţii locale. 
Din punct de vedere arhitectural 
- urbanistic (configurare spaţial - 
funcţională) se diferenţiază mai multe 
tipuri de astfel de spaţii publice: piaţă, 
piaţetă urbană, scuar, stradă, colţ de 
stradă etc. 
Suprafeţele funcţionale (de circulaţii 
- trafic auto, biciclişti, pietonal), 
pavajul, mobilierul urban (inclusiv 
iluminatul public - arhitectural), 
vegetaţia sunt componente ale 
spaţiului public definit spaţial de 
limitele construite, de fronturile de 
piaţă - stradă. Calitatea acestora 
determină şi calitatea spaţiului urban. 
Datorită transformărilor sociale - 

economice, apariţia traficului auto în 
oraşul istoric a generat conflicte în 
spaţiul urban, între traficul auto şi 
cel pietonal, vegetaţie - spaţii verzi şi 
cadrul construit, fond istoric şi nevoi 
moderne. Aceste conflicte persistă 
şi azi în centrele istorice, ducând  
la degradarea acestora, dar pot fi 
diminuate prin echilibrarea acestor 
componente de viaţă urbană şi 
reducerea traficului auto. 
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Valorificarea, protecţia fondului 
construit istoric valoros este o 
premisă a spaţiului urban viu, 
sustenabil, reabilitat - reamenajat 
integrat (vezi celelalte subcapitole). 
Spaţiile urbane istorice iniţial au 
fost nepavate, ulterior pavate cu 
piatră naturală - plăci de diferite 
formate, dale, piatră cubică, dar 
şi cu pietriş - nisip solidificat şi 
doar recent, din secolul trecut, 
odată cu apariţia automobilului, cu 
asfalt. De asemeanea se regăsesc 
şi suprafeţe cu caracter vegetal 
(gazon, vegetaţie înaltă şi de medie 
înălţime) constituite istoric, de obicei 
având specii de foioase rezistente 
la condiţiile climatice locale precum 
şi la utilizarea urbană intensă (la 
vandalism). Acest ultim criteriu a 
fost şi este unul general valabil şi la 
alegerea mobilierului urban - bănci, 

coşuri de gunoi, borne de separare, 
cadre de biciclete, afişier, chioşcuri 
mobile, umbrele şi scaune - mese 
terase etc. 

La reamenajarea - reabilitarea 
spaţiilor urbane publice se vor 
respecta următoarele etape de lucru: 
modernizarea reţelelor edilitare (apă 
- canalizare, electrice - iluminat, gaz, 
telecomunicaţii etc.), reorganizarea 
zonelor funcţionale (auto, pietoni) 
pentru o utilizare predilect pietonală, 
pavarea suprafeţelor şi montarea 
mobilierului urban. 

spațiu public din centru 
istoric - loc de întâlnire

piațetă cu atmosferă intimă în 
vecinătatea bisericii reformate
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mobilier urban de proastă 
calitate și poziționat greșit

cablurile aeriene poluează vizual 
imaginea centrului istoric



Măsuri propuse și 
recomandări la lucrările de 
instalaţii şi reţele edilitare 
din centrul istoric: 

(a) reabilitarea - înlocuirea sau 
pozarea subterană a cablurilor şi 
conductelor aferente instalaţiilor 
şi reţelelor edilitare din spaţiul 
public va preceda pavarea curţilor 
interioare, astfel eliberându-se 
peisajul urban de poluarea vizuală 
generată în prezent de montarea 
aeriană a acestora. De asemenea 
va însemna şi un nivel de protecţie 
fizică - mecanică atât pentru 
elementele de reţele edilitare cât 
şi pentru utilizatorii acestora (vezi 
Anexa 5).

aspect ordonat, îngrijit al spațiului public după 
reamenajare

spațiile verzi, vegetația neîngrijită afectează 
negativ aspectul general al centrului istoric

spațiile publice din centru istoric sunt 
destinate predilect pietonului

82

conflict între traficul auto și cel pietonal 



(b)  la clădirile din centrul 
istoric poziţionarea cablurilor, a 
conductorilor reţelei electrice,  
se vor poza sub tencuială sau în 
tubulatură, aparent montată.

(c ) distibuitorii electrici şi 
conductorii de legătură  se vor 
pune în casete închise şi vor fi 
aşezate în spaţii speciale, închise. 

Toate etapele de lucru, toate 
lucrările de restaurare, 
consolidare sau reparaţii 
vor fi efectuate doar cu 
avizul Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cluj.
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înainte de dispunerea pavajului se va monta o folie de 
protecție hidrofugă la clădiri

iluminatul e o componentă esențială în reamenajarea 
spațiului public

pavajul se dispune doar după modernizarea infrastructurii 
edilitare

pavarea suprafețelor pietonale din spațiile publice din 
centrul istoric se face cu plăci de piatră naturală



ANEXE

07
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paletă de culori desaturate, pastel - recomandate

ANEXA 1

paletă de culori stridente, suprasaturate - nerecomandate
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ANEXA 2
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exemplu de dimensionare și poziționare a firmei unui spațiu comercial, 
relaționat și integrat compoziției întregii fațade

la reamenajarea/reconfigurarea spațiului comercial de la parter, se va respecta 
structurarea, raportul plin - gol de la nivelurile superioare

distanță

distanță
<35 cm
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ANEXA 3 ANEXA 4

plin de zidărie

soclu



perete fundație soclu impermeabil și trotuar din 
asfalt/beton

perete fundație cu drenaj si pavaj permeabil
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ANEXA 5

interior interiorexterior exterior 

suprafață 
impermeabilă

suprafață 
impermeabilă

pavaj/suprafață
impermeabilă

placaj impermeabil
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