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Centrele orașelor sunt printre cele mai vechi zone construite. 
Modul de a construi se schimbă de-a lungul generațiilor iar patri-
moniul construit din zonele istorice este cea mai credibilă dovadă 
pentru generațiile viitoare, a unui stil de viață care astăzi nu mai 
există.

Generația noastră are responsabilitatea de a păstra dovezile      
pentru generațiile viitoare.
Elaborăm acest ghid pentru acționare în cunoștință de cauză la 
reabilitarea și construirea în zonele istorice protejate.
Expunem aici principii generale care în cazuri particulare pot 
avea rezolvări ce nu au fost tratate.
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Piața Petru Maior
M. Eminescu numere impare 1 la 27 si numere pare de la 2 la 48
Cerbului numere impare 1 la 3 si numere pare de la 2 la 4
Bucegi numere impare 1 la 27
Spitalului numere impare 1 la 19 si numere pare de la 2 la 16
G. Coșbuc numere impare 3 la 21 si numere pare de la 2 la 32
Sării
Rândunelelor
Republicii
Terasei
Călărași numere impare 1 la 23 si numere pare de la 2 la 32
Aurel Vlaicu până la 33
Stadionului
Toamnei
Apelor
Brândușei
Licurici
Gh. Doja
Toamnei
Mierlei numere impare 1 la 7 si numere pare de la 2 la 8
Zorilor numere impare de la 1 la 21
Pictor Grigorescu  numere impare 1 la 11 si numere pare de la 2 la 10
Pandurilor numere impare 1 la 27 si numere pare de la 2 la 20A
Cart. Mihai Viteazu
Cart. Rodnei

Conform “PUZ pentru zone protejate municipiul Reghin”, 
următoarele străzi sunt cuprinse în zona de protecție:
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Limita ansamblurilor protejate

Legenda

Raza de protecție a clădirilor-monument,
100m măsurată de la limita parcelei

Clădiri- monument

Ape

Limita zonei istorice protejate
conform PUZ

Ansambluri și arii protejate
în municipiul Reghin

No
rd

Primăria Municipiului Reghin

Bisericuța de lemn și parcela aferentă.

Muzeul Etnografic cu 
parcela aferentă

Ansamblu urban “Str. Petru Maior”
Cuprinde P-ța. Petru Maior de la nr. 4-55

Cimitirul evreisc

50 100 150 200 m0



Pir
iul

 Tr
an

da
firi

lor

Pir
iul

 Tr
an

da
firi

lor

Pir
iul

 Tr
an

da
firi

lor

Pâ
râ

ul
 T

ra
nd

af
iri

lo
r

Canalul M
orii

Pâ
râ

ul
 T

ra
nd

af
iri

lo
r

Canalul Morii

Canalul Morii

Ca
na

lu
l M

or
ii

Str
. R

ep
ub

lici
i

Str
. S

ări
i

Str. Școlii

St
r. S

tad
ion

ulu
i

Str. Mihai Viteazu

Str
. p

ict.
 N.

 Grig
ore

scu

St
r. D

ea
lul

ui

Str. P
orumbei

Str. L
iliaculuiStr

. T
era

sei

Str
. G

. C
oș

bu
c

St
r. S

pit
alu

lui

Str. M
. E

mine
scu

Str. Pandurilor

St
r. L

icu
ric

i

Limita ansamblurilor protejate

Legenda
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Clădiri- monument

Ape

Limita zonei istorice protejate
conform PUZ

Ansambluri și arii protejate
în municipiul Reghin

No
rd

Biserica Evanghelicâ (“Săsească”) și 
ansamblul casei parohiale cu școală

Ansamblul bisericii evanghelice

Primăria Municipiului Reghin

Ansamblu urban “Str. Petru Maior”
Cuprinde P-ța. Petru Maior de la nr. 4-55

Ansamblul urban “Centrul Istoric” sec. XIX - XX 
Cuprinde piaţa de la nr. 1-55 şi str. Mihai Viteazul până 
la intersecţia cu str. Porumbei

Ansamblul urban “Str. Republicii”
Cuprinde str. Republicii de la nr. 8-22, 24-32

Limita zonei istorice protejate conform PUZ.
Toate intervențiile de construire din interi-
orul acestui perimetru au nevoie de avizul 
Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu 
Cultural Național, Mureș
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Conținutul documentațiilor în vederea obținerii 
avizului M.C.C.P.N pentru

Amplasare firmă
Piese scrise
1.Foaie de capăt
2.Borderou
3.Extras C.F. (în copie)
4.Certificatul de urbanism (în copie)
5.Memoriu de arhitectură

Piese desenate
1.Plan de situație (vizat de O.C.P.I.)
2.Plan de încadrare în zonă
3.Relevee ale fațadei, în culori
4.Propunere (simulare foto sau digitală a firmei 
amplasate pe fatada, în culori)
5.Detalii de execuție (detalii ale firmei, dimen-
siuni, materiale, sisteme de prindere pe fațadă)

NOTĂ:
Se interzice amplasarea de casete și dispozitive 
luminoase sau sclipitoare și orice fel de mate-
riale publicitare în ansambluri, situri, zone de 
protecție ale monumentelor și în zonele constru-
ite protejate.

Conținutul documentațiilor în vederea obținerii 
avizului M.C.C.P.N pentru

Schimbare de 
destinație
Piese scrise
1.Foaie de capăt
2.Borderou
3.Extras C.F. (în copie)
4. Certificatul de urbanism (în copie)
5. Memoriu tehnic/ de arhitectură

Piese desenate
1.Plan de situație (vizat de O.C.P.I.)
2.Plan de încadrare în zonă
3.Relevee cu marcarea pe plan a spațiilor care 
fac obiectul schimbării de destinație (în cazul 
schimbării de destinație fără modificări cons-
tructive)
NOTĂ: In cazul schimbarii de destinatie cu mo-
dificari constructive, se va prezenta o
documentatie conformă cu cerințele specifice 
pentru construcție / demolare.

Conținutul documentațiilor în vederea obținerii avizului 
M.C.C.P.N pentru

Demolare/ Construire/ 
Zugrăvire
Piese scrise
1.Foaie de capăt
2.Borderou
3.Extras C.F. (copie)
4.Certificat de Urbanism (copie)
5.Memoriu de arhitectură
6.Studiu istoric
7.Studiu de parament
8.Expertiză biologică
9.Expertiză tehnică
10.Memorii de specialitate

NOTĂ: Punctele 7, 8, 9, 10 se vor anexa documentațiilor care 
se refera la monumente istorice, iar la celelalte, după caz, în 
functie de natura intervențiilor.

Piese desenate
1.Plan de situație (vizat de O.C.P.I.)
2.Plan de încadrare în zonă
3.Relevee (planuri ale tuturor nivelurilor inclusiv planuri ale 
șarpantei si învelitorii, fațade, secțiuni)
4.Desfășurări ale fronturilor la stradă sau ale corpurilor 
alăturate, înșiruite, existente pe parcelă (după caz)
5.Propuneri (planuri ale tuturor nivelurilor inclusiv planuri ale 
șarpantei și învelitorii, fațade în culori, secțiuni, axonometrie 
/ perspective)
6. Detalii de execuție (inclusiv finisaje, tâmplării in cazul în 
care se restaureaza elemente cu componente artistice)
7.Scheme ale instalațiilor, dotări și instalații tehnologice (unde 
este cazul)

NOTĂ: Punctele 6 si 7 se vor anexa documentațiilor care se 
refera la monumnte istorice clasa A și B iar la celelate după 
caz.

Documentație Foto
Interior, exterior și detalii ale elementelor valoroase; 
desfășurate ale fronturilor la stradă sau ale corpurilor alăturate 
înșiruite existente pe parcelă, după caz)
NOTĂ:
Documentațiile vor respecta conținutul cadru pentru fiecare 
fază de proiectare, conform legislatiei în vigoare;
Pentru intervențiile care se propun în zone cu puncte, situri 
și/sau zone de interes arheologic, va fi asigurată asistența 
arheologică pe întreaga durată a lucrărilor, conform legislației 
in vigoare;
Documentatiile de urbanism vor respecta conținutul cadrul, 
conform Legii 350/2001, republicată.
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16.11.2011Reabilitare Fatada, schimbare
tâmplarie ferestre, hidroizolare

"Boghnerhaus"

4

titlul proiectului:

denumire planşă

Desfasurata
Fatada, situatia

existenta

Duzilor 6, Reghin, MS,
tel. +40 745033876
klausbirthler@gmail.com
www.klausbirthler.ro 1:100scara:

planşa nr.:

data:

Șef proiect Klaus Birthler

Str. Republicii 32, Reghin

arh.

D.T.A.C.
Faza:Desenat stud. arh. Curticapean Mihai

Proiectat arh.Klaus Birthler

NumeVerificator expert Semnătura Cerința Referat/ Expertiza Nr./ Data

Categoria de importanță C, normală

22,214
8,070

10,375

7,3
90

6,0
60

9,3
86

4,2
75

Farbfläche/ Suprafață de zugrăveală =320m2

Loser Putz/ Tencuială de decapat ≈100 m2

Instalație gaz
Piatră de colț

Piatră de colț

Foto montaj

1

1

2

2 Tencuială decopertată

Deteriorări ale zidăriei, provocate de igrasie

3 Învelitoare din țiglă- solzi

3

4 Tencuială pe bază de var, vopsitorie de var cu pigmenți

16.11.2011Reabilitare Fatada, schimbare
tâmplarie ferestre, hidroizolare

"Boghnerhaus"

4

titlul proiectului:

denumire planşă

Desfasurata
Fatada, situatia

existenta

Duzilor 6, Reghin, MS,
tel. +40 745033876
klausbirthler@gmail.com
www.klausbirthler.ro 1:100scara:

planşa nr.:

data:

Șef proiect Klaus Birthler

Str. Republicii 32, Reghin

arh.

D.T.A.C.
Faza:Desenat stud. arh. Curticapean Mihai

Proiectat arh.Klaus Birthler

NumeVerificator expert Semnătura Cerința Referat/ Expertiza Nr./ Data

Categoria de importanță C, normală

22,214
8,070

10,375

7,3
90

6,0
60

9,3
86

4,2
75

Farbfläche/ Suprafață de zugrăveală =320m2

Loser Putz/ Tencuială de decapat ≈100 m2

Instalație gaz
Piatră de colț

Piatră de colț

Foto montaj

1

1

2

2 Tencuială decopertată

Deteriorări ale zidăriei, provocate de igrasie

3 Învelitoare din țiglă- solzi

3

4 Tencuială pe bază de var, vopsitorie de var cu pigmenți

16.11.2011Reabilitare Fatada, schimbare
tâmplarie ferestre, hidroizolare

"Boghnerhaus"

3

titlul proiectului:

denumire planşă

Propunere-
Desfășurată
Fațadă

Duzilor 6, Reghin, MS,
tel. +40 745033876
klausbirthler@gmail.com
www.klausbirthler.ro 1:100scara:

planşa nr.:

data:

Șef proiect Klaus Birthler

Str. Republicii 32, Reghin

arh.

D.T.A.C.
Faza:Desenat

Proiectat arh.Klaus Birthler

NumeVerificator expert Semnătura Cerința Referat/ Expertiza Nr./ Data

Categoria de importanță C, normală

22,214
8,070

10,375

4,8
00

6,5
00

6,5
00 6,2

00

4,9
00 5,9

00

±0,000

+6,339

-1,761

+2,644

+6,339

-3,550

-1,490

+0,789

Conductă de gaz existentă

Conductă de
gaz existentă

arh. Klaus Birthler

1
1 Tencuială soclu din var hidraulic, zugrăvire cu var, culoare gri

2

2 Tencuială pe bază de var  zugrăvire cu var, culoare ocru, pigment din oxid de fier

3 Țiglă solzi-existentă

4 Fereastră nouă

3 4
4 4 4 4 4

44444

Str. Republicii nr. 32

Toate intervențiile asupra clădirilor- monument sau clădiri care se află în ansambluri protejate sau care se află 
în raze de protecție a clădirilor monument, au nevoie de autorizație de construire avizată după caz, de comisia 
națională sau zonală de protecție a monumentelor.

La Reghin se întâlnesc 4 cazuri de protecție a monumentelor:

Exemplu de releveu (situație existentă) cu cartarea 
suprafețelor în funcție de tipul de deterioare.

Exemplu de planșă 
cu propuneri pentru 
zugrăvire clădire fără 
modificarea culorii

A. Clădiri- monument clasate în grupa A
monumentele istorice de valoare națională și universală

B. Clădiri- monument clasate în grupa B
monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local

C. Clădiri aflate în raza de protecție a unui 
monument clasat în grupa A sau B

D. Clădiri ce constituie ansambluri istorice 
protejate sau rezervații de urbanism.
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monumentele istorice de valoare națională și universală
Orice modificări constructive la aceste clădiri sunt posibile doar cu avizul Comisiei Naționale 
de Protecție a Monumentelor de la București. Intervențiile curente de întreținere pot fi avizate de Direcția 
pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Mureș.
Proiectele se vor elabora de către arhitecți cu drept de semnătură, atestați de Ministerul Culturii.
Orice interveție neautorizată se sancționează.

Orice modificări la aceste clădiri se vor aviza de Direcția pentru Cultură,
Culte și Patrimoniu Național Mureș.
Proiectele se vor elabora de către arhitecți cu drept de semnătură, atestați de Ministerul Culturii.

A. Clădiri- monument clasate în grupa A

B. Clădiri- monument clasate în grupa B
monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local

Casă sec. XIX, Piaţa Petru Maior 8
Această clădire este martor pentru tranziția 
de la tipologia “bară”  (tipic rural) la tipologia 
“L” (tipic urban în Transilvania).

Casă sec. XIX, Piaţa Petru Maior 10Casă sec. XIX, Piaţa Petru Maior 2

A

B
Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, 1725, Str. 
Măcieșului 5 

Muzeul Etnografic al Municipiului Reghin, 
clădirea, din 1892,a devenit muzeu în 1959 
Str. Vânătorilor 51

Biserica evanghelică, sec XIII-XIX, casa 
parohială 1670, str. Călărașilor 1 și
Ansamblul Bisericii Evanghelice
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Clădiri- monument clasate în grupa B

Şcoala confesională evanghelică, azi 
şcoală generala, mijl. sec. XVIII,
Str. Călărașilor 1

Casă sec. XIX, Str. Mihai Eminescu 5

Casă mijl.sec. XIX, Str. Mihai Eminescu 1

Casa în care a funcţionat Consiliul 
Naţional Român Judeţean (1912-1919) sf. 
sec. XIX, Str.Spitalului 10

Casă sec. XX, Str. Spitalului 1

Casa în care s-a născut Virgil Oniţiu, 
pedagog, scriitor şi istoric literar
sec. XIX, Str. Mihai Viteazu 87

Casă sec. XIX, Piaţa Petru Maior 41 Casa Rösler, 1807, Piaţa Petru Maior 55 Casă sec. XIX, Str. Mihai Viteazul 95- Fost 
spital al orașului-  cu stema orașului pe fațadă

Casă sec. XIX, Piaţa Petru Maior 17 Casă sec. XIX, Piaţa Petru Maior 34 Casă din 1856, Piaţa Petru Maior 35
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Culori
Pentru redarea coloritului istoric al spațiului urban se va avea 
în vedere la alegerea culorilor, ca ele să fie pale, nestridente, 
apropiate de nuanțele care se regăsesc frecvent în natură. 
Pigmenții folosiți în trecut se bazează pe combinații de oxizi, 
amestecate cu var, astfel se obțineau nuanțe pale.
Piața oferă astăzi o paletă largă din care se vor alege doar 

nuanțele pale. Vopsitoria poate fi tradițională, pe bază de var, 
sau la prețuri mai mari, vopsele pe bază de dispersie silicatică.
Vă recomandăm să vă adresați spre consultare, Direcției de 
Urbanism din Primăria Municipiului Reghin pentru stabilirea 
culorii admise, pe baza unui paletar.

Decorațiile aplicate pe fațadă sunt de regulă din ipsos 
sau din  tencuială. Ele vor avea întotdeauna o nuanță mai 
deschisă decât câmpul de culoare a fațadei. Excepție face 
cazul când decorațiile sunt din piatră naturală sau dacă prin 

studiul de parament se dovedește contrariul.
Finisajele întâlnite astăzi sub numele de “Tencuiala 
decorativă” este atipică pentru imaginea istorică. Se vor 
evita aceste tencuieli.

Pentru toate lucrările de intervenție pe fațadă, 
STUDIUL DE PARAMENT este esențial. Prin studiu de 
parament, se sondează straturile care s-au aplicat de-a lungul 
timpului pe fațadă și este elaborat de specialiști atestați.

Studiul de parament este baza pentru a putea stabili culorile 
originale și materialele compatibile pentru noua intervenție 
dorită.

Culori intense NU sunt recomandate 
pentru colorarea fațadelor

Culorile pale sunt recomandate
pentru colorarea fațadelor

CORECT
Decorația are 
nuanță mai deschisă 
decât câmpul de 
tencuială.

GREȘIT
Decorațiile au 
nuanță mai închisă 
decât câmpul de 
tencuială
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CORECT
Schimbul de culoare se face pe 
muchie intrată

CORECT
Nuanțe alese armonic, cu 
decorația proeminentă în culori 
deschise, schimb de culoare pe 
muchii intrate.

GREȘIT
Culoarea prea stridentă,
atipic pentru perioada în 
care se colora cu pigmenții 
tradiționali

CORECT
Culori pale, nestridente, culori apropiate cu cele care se găsesc în 
natură (lemn, piatră cărămidă), decorație din ipsos și tencuială de 
nuanță deschisă.

GREȘIT
Culoarea aleasă este prea 
stridentă, atipic pentru perioada 
în care se colora cu pigmenții 
tradiționali

GREȘIT
Culoarea aleasă este prea 
stridentă.
Schimbul de culoare galben-alb 
pe muchia ieșită nu este corect 
aleasă.

GREȘIT
Schimbul de culoare, de regulă 
nu se face pe muchii ieșite

Muchie exterioară- nu se 
face schimb de culoare

Muchie intrată- se poate 
face schimb de culoare

GREȘIT
Culoarea aleasă este prea 
intensă și prea închisă, atipic 
pentru pigmenții tradiționali 
folosiți în trecut.
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Tencuială pe bază de var, cu 
textură și culoare originală

Strop de ciment cu 
textură mult prea rugoasă 
NU este caracteristic 
fațadelor din zona istorică 
protejată

În Reghin se întâlnesc 
numeroase cazuri de 
reabilitări ce nu s-au 
făcut sub supravegh-
erea specialiștilor, fiind 
acoperite elementele 
decorative ale fațadei. 
Materialele noi utilizate 
nu sunt compatibile cu cele 
existente. În această imag-
ine se observă un câmp 
de tencuială decorată, 
acoperită cu un glet și 
vopsea albastră pe bază 
de dispersie

Însemnele breslei tinichigiilor 
pe o lucarnă de pe strada Sării. Elementele decorative ale fațadei se vor 

păstra și reabilita.

REGRETABIL
Sprâncenele ferestrelor au fost distruse.
Modificări neautorizate asupra clădirilor 
istorice protejate constituie infracțiune 
penală.

Materiale și decorații
În trecut, s-au folosit materiale de proveniență locală sau 
regională cum ar fi nisip, var, lut, lut ars, lemn, piatră, sticlă. 
Fiecare element ce apare în peisajul urban, contribuie la 
constituirea imaginii urbane. Pentru a păstra imaginea urbană 
originală, se vor folosi aceleași materiale cu caracteristici fizice 
compatibile și cu imagine, textură, luciu similar cu cele folosite 

în trecut. Pentru identificarea materialelor, a umidității și a 
cantității sărurilor este necesar un studiu de parament.
Pentru repararea fațadelor istorice este esențială compati-
bilitarea materialelor noi cu cele vechi. Betonul, materialele 
artificiale, terasitul, piatra artificială, gresia și în unele cazuri 
piatra brută sunt interzise, acestea fiind nespecifice.
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GREȘIT
Gresia nu este specific în 
centrul istoric.În plus, acest 
material în mediu exterior nu 
este durabil și poate provoca 
accidente.

GREȘIT
Placajul de piatră spartă 
neregulată și așezată sub 
forme organice nu este 
tipică pentru zona istorică 
și nu reprezintă o manieră 
tradițională de tratare a fațadei. 

GREȘIT
Imitația de piatră este 
considerată kitsch. Acoperirile 
din ciment se acceptă în cazuri 
rare (de exemplu ca similipiatră 
buciardată) dacă zidăria suport 
este ventilată.

CORECT
Zidărie și soclu din tencuială pe 
bază de var, zugrăvită cu var.

CORECT
Elemente din fier forjat prote-
jate anticoroziv, aparență mată

MODERAT
Tencuială cu mică este 
caracteristică în special pentru 
clădirile interbelice în zona 
protejată.

CORECT
Piatră de codru (piatră de gre-
sie), mată. Aspectul și textura 
seamănă cu tencuiala pe bază 
de var.

GREȘIT
Tencuiala decorativă, des 
întâlnită pe piață, cu granulație 
variabilă este atipică pentru 
clădirile din zonele istorice 
protejate.

GREȘIT
Materialele plastice nu sunt 
acceptate în zona istorică 
protejată.

GREȘIT
Tencuielile decorative mo-
zaicate sunt atipice pentru 
soclurile din zonele protejate. 
În plus, din cauza lianților ar-
tificiali impermeabili cauzează 
exfolierea atunci când există 
umiditate în zidărie.

CORECT
Lemn în combinație cu 
tencuială cu agregate de 
granulație 2-3mm

Acceptabil
Piatră spartă naturală brută în 
blocuri rectangulare mari poate 
fi acceptată în unele cazuri.
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GREȘIT
Soclul este din ciment. Apa 
avansează în zidărie prin 
capilaritate fiindcă zidăria 
de cărămidă are un grad de 
permeabilitate higroscopică mai 
ridicată decât cimentul.

CORECT
Soclu din mortar pe bază de 
var, pavaj permeabil și fâșie 
permeabilă din piatră de râu.
Fenomenul de igrasie nu este 
vizibil.

Socluri
Pe lângă rolul estetic, soclurile clădirilor au rol de protecție 
în zona de contact cu pământul. Astăzi, este adesea greșit 
înțeleasă fizica construcțiilor ce are drept urmare, deterio-
rarea clădirilor. În trecut, străzile pavate permiteau eliminarea 
apei din sol, prin capilaritate. Astăzi, străzile fiind asfaltate, 

apa din sol este eliminată prin pereți producând fenomenul de 
igrasie. Placarea sau acoperirea cu materiale impermeabile 
(ciment, gresie) a soclurilor conduce la avansarea igrasiei și 
degradarea clădirii.

În funcție de clima zonei, sursa de apă ce ajunge în contact cu peretele 
clădirii poate fi fie din exterior prin ploaie fie din pământ prin pânza freatică. 
Cauzele igrasiei se analizează în fiecare caz în parte. În Reghin, intervențiile 
din ultimii ani în zona soclurilor nu au rezolvat durabil problema igrasiei.

Soclurile clădirilor vechi, care nu au hidroizolație verticală și orizontală 
nu se acoperă niciodată cu materiale având o impermeabilitate mai 
mare decât zidăria suport. Excepție face cazul în care se păstrează un 
strat de aer ventilat între zidărie și placaj

A.fundație cu soclu impermeabil și trotuar din asfalt

Apa din sol migrează prin capilaritate din zona cu presiune, spre 
aer. Ea este eliminată la prima ocazie de contact cu aerul. În 
cazul placărilor impermeabile, apa avansează și mai mult. Prin 
capilaritate, apa poate urca în zidărie până la o înălțime de 10 
metri.

B. fundație cu drenaj francez și pavaj permeabil

Apa din zidărie este eliminată prin spațiile de aer dintre 
bolovani. Drept consecință, petele de igrasie de pe perete 
sunt eliminate.

Igrasie Soclu din ciment Soclu cu mortar 
pe bază de var

Pavaj per-
meanbil

Pavaj per-
meanbil

Asfalt
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GREȘIT
Placarea soclului cu gresie este 
atipică pentru centrul istoric. 
Aceasta menține umiditatea în 
zidărie și produce avansarea 
igrasiei.

Pietrele de colț întâlnite la colțurile clădirilor sau la gangurile de 
acces ale clădirilor din centru istoric sunt martori pentru o folosire tipică a 
spațiului public și anume fără trotuare.
Osiile carelor fiind cele mai proeminente, deseori loveau colțurile clădirilor 
iar pietrele de colț aveau rolul de distanțieri astfel încât osia să nu se 
apropie de zidăria clădirilor. Acest aspect demonstrează faptul că pietonii și 
carele foloseau spațiul deopotrivă.

GREȘIT
Soclul vopsit cu vopsea 
lavabilă nu permite eliminarea 
apei din zidărie.Drept urmare, 
vopseaua lavabilă se exfoliază. 
În majoritatea cazurilor, sursa 
umidității este pânza freatică și 
nu căderile de ploaie.

GREȘIT
Placajul cu plăci din beton 
este desprins din cauza că 
cimentul nu are permeabilitate 
higroscopică în comparație cu 
zidăria- suport din cărămidă.

Corect
Placajul de piatră montat cu 
o distanță de aerisire față de 
zidărie.

GREȘIT
Placajul de piatră spartă 
neregulată nu este tipică pentru 
zona istorică. Lăcuirea pietrei 
este considerată kitsch.
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Ferestrele, datorită climei în România sunt prevăzute cu două 
rânduri de aripi, la cele mai vechi tipuri, aripile exterioare se 
deschideau spre exterior. Caracteristica generală a ferestrelor 
vechi este o tâmplărie subțire (max. 5cm) subîmpărțită cu cer-
cevele. În zonele protejate se acceptă doar tâmplării din lemn, 
având desenul ferestrelor vechi. La confecționarea ferestrelor 
noi, se va argumenta cu exemple din arhiva de fotografii istorice 
a orașului.

În cazul în care dețineți o fereastră istorică, se preferă 
recondiționarea ei, gradul de izolarea termică putând fi 
îmbunătățit prin montarea de foi din sticlă termoizolante iar 
etanșeitatea părților mobile poate fi îmbunătățită cu garnituri.

Toate ferestrele noi se vor confecționa din lemn cu păstrarea registrelor și a decorațiilor ferestrelor vechi.

Tâmplării
Toate tâmplăriile istorice erau confecționate din lemn.
Ferestrele aveau câteodată obloane din lemn.
Vitrinele  dreptunghiulare, preponderent cu latura lungă pe 
verticală aveau tâmplării din lemn. Porțile gangurilor erau 
confecționate din lemn pe sistemul de rame cu tăblii, decorate 
cu profilaturi.

Toate aceste elemente de tâmplărie decorau peisajul spațiului 
urban și le confereau o anumită atmosferă. Astăzi se dorește 
revenirea la această atmosferă și renuntarea la nemureoase 
tâmplării care au fost deja schimbate necontrolat, cu materiale 
atipice (PVC, aluminiu) și  forme atipice pentru imaginea istorică.

Ferestre

Supralumină

Traversă

Ramă

Ochi de aerisiere

Feronerie

Supralumină

Traversă

Ramă

Ochi de aerisiere

Feronerie
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GREȘIT
Dimeniunile golurilor au fost 
modificate fără a se ține seama 
de  proporțiile golurilor vechi. 
Jaluzele din plastic sunt atipice 
pentru zona istorică protejată.

GREȘIT
Tâmplărie nouă din PVC.
Nu respectă imaginea 
tâmplăriei vechi.

Tâmplărie originală

GREȘIT
Tâmplăria din PVC este de 
evitat în zona istorică protejată

GREȘIT
Jaluzele aplicate, din plastic 
nu sunt acceptate în zonele 
protejate.

CORECT
Reabiltarea ferestrelor vechi 
este recomandată spre 
deosebire de schimbarea lor cu 
ferestre noi.

CORECT
Ferestre noi cu aripi exterioare 
cu deschidere înspre exte-
rior, după modelul ferestrelor 
istorice.

CORECT
Obloanele originale din lemn 
sunt păstrate. Se recomandă 
reabilitarea obloanelor.
Obloanele sunt o soluție de 
dorit în locul jaluzelelor din 
plastic.

CORECT
Păstrarea tâmplăriei de lemn 
decorată și eficientizarea con-
fortului interior prin inlocuirea 
foii de sticlă cu geam termopan 
cu proprietăți izolatoare. 

Îmbunătățirea gradului de izolare termică a ferestrelor vechi se poate realiza cu mon-
tarea foilor de sticlă termoizolante (tip termopan). Atunci când grosimea tâmplăriei nu 
permite aceasta, noile tâmplării vor păstra aceleași profilaturi și grosimi ca și tâmplăriile 
vechi.

Exemplu de fereastră istorică reabilitată cu sticlă 
termoizolantă.
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În zonele istorice protejate din Reghin există 3 categorii de accese: 
Ganguri cu tâmplărie din lemn, opace sau uneori cu ochiuri din 
sticlă;
Uși confecționate din tâmplărie, cu ochiuri de sticlă protejate cu 

confecție metalică din fier forjat;
Porți, în special în zonele cu front discontinuu, confecționate din 
fier forjat, opace până la înălțimea ochilor și transparent peste 
înălțimea ochilor.

Ganguri și porți

Tâmplărie înainte de reabilitare Tâmplărie după reabilitare Curățarea tâmplăriei cu aer cald. Reabilitare locală a tâmplăriei 
deteriorate.

GREȘIT
Gangul cu poartă din tablă cutată are caracter industrial.În zona 
istorică protejată nu se acceptă porți de ganguri din tablă.

GREȘIT
Ușă cu tâmplărie de 
aluminiu sau PVC este 
atipică pentru zona istorică 
protejată.

GREȘIT
Folosirea policarbonatul ui 
în zona istorică protejată 
deteriorează imaginea urbană.

Acoperirea unei porți transpar-
ente din fier forjat cu policarbo-
nat este considerat kitsch.

CORECT
Poarta din fier forjat, opacă 
până la înălțimea ochilor, 
transparentă peste nivelul 
ochilor. Poarta are nevoie de 
întreținere

CORECT
Porțile gangurilor păstrate, curățate și reabilitate.

CORECT
Poartă de gang nouă, din 
lemn, de culoare naturală.
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Vitrine
Vitrina a fost și este intermediarul esențial între trecător și 
agentul economic.
Rolul vitrinei este de a oferi, prin transparență, o imagine 
asupra produselor sau serviciilor oferite. Prin urmare nu este 
indicat să se acopere vitrinele cu autocolant sau cu reclamă. 
Dacă se dorește afișarea unui text, acesta poate fi la o distanță 

mai mare de 20cm, măsurată de la foaia de sticlă, înspre 
interior. Tâmplăriile vitrinelor vor fi din lemn. În unele cazuri se 
accepta și vitrine fără tâmplărie. 
Forma golurilor de vitrină este de regulă un dreptunghi, 
cu latura lungă pe verticală. Modificările formei  vitrinei se 
argumentează cu fotografii istorice.

GREȘIT
Vitrină cu formă atipică și 
materiale atipice. Golul vitrinei 
nu este aliniat cu golurile de la 
etajul superior.

GREȘIT
Vitrină cu aspect supraîncărcat / opacă. Nu există relație vizuală 
sinceră pieton-produs. Încrederea în comerciant scade.
Tâmplăria din aluminiu nu este acceptată în zona protejată.

CORECT
Vitrine rectangulare cu latura 
lungă pe verticală. Golurile 
vitrinelor sunt aliniate la golurile 
ferestrelor de la etajul superior. 

Exemple de vitrine cu tâmplărie din lemn, în zone istorice protejate (Sibiu).

Chiar dacă golul vitrinei 
este foarte mare, tâmplăria 
încearcă să segmenteze 
fațada, în registre verticale

CORECT
Vitrină transparentă, iluminatul interior și aranjarea produselor este 
hotărâtoare pentru relația comerciant-cumpărător.
Tâmplăriile vitrinei și ușii sunt din lemn.



20

Reclame
Reclamele istorice erau confecționate fie din metal, fie desenate 
direct pe tencuială. În toate cazurile ele erau văzute ca obiecte de 
artă, încadrate armonios în arhitectura fațadei.

În zonele istorice, astăzi tendința este ca reclama să ocupe cât 
mai puțin din suprafața fațadei, fără ca reclama să acopere vreun 

element de arhitectură (decorație, gol de fereastră sau vitrină). 
Ca și concept, reclama trebuie să fie cât mai transparentă, de 
aceea literele volumetrice subțiri sau cele vopsite direct pe fațadă 
sunt recomandate.
Se interzice folosirea reclamelor cu citire pe verticală. Reclamele 
din plastic sau casetele luminoase sunt atipice.

Tencuială pe bază de var, 
granulație 2-3mm

Reclamă corect încadrată pe 
elementul de arhitectură, cu 

suport transparent.

Exemplu: Muzeul muzicii din Viena 
cu  atelierul lutierului la parter. 

Atitutdinea față de fondul construit în 
zonele istorice protejate, e una dintre 
cele mai bune reclame pentru firme. 
În  acest sens se va avea în vedere   
finisajul peretelui, transparența vitri-
nei, utilizarea materialele tradiționale, 
reclama să acopere cât mai puțin din 
fațadă.

Când într-o clădire se află mai mulți 
agenți economici, firmele lor se 
aranjează ordonat pe panouri discrete 
de aceași dimensiune, la intrarea în 
gang, ușă sau poartă.

Vitrină transparentă, 
fără inscripții + ilumi-
nat interior inteligent

Tâmplărie subțire din lemn

Soclu din mortar pe 
bază de var hidraulic
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CORECT
Reclamă corect încadrată pe 
fațadă, cu litere decupate.

GREȘIT
Reclama publicitară acoperă 
fereastra.

GREȘIT
Reclame cu aspect dezordo-
nat, fără imagine unitară, nu 
păstrează distanță față de 
elementele de arhitectură.

GREȘIT
Panourile și casetele luminoase 
nu sunt acceptate în zona 
istorică protejată.
Reclamă agresivă cu prea 
multe inscripții

GREȘIT
Reclama agresivă vizual, 
acoperă întregul câmp al 
fațadei.

CORECT
Litere  decupate 
aplicate direct 
pe tencuială.

Placheta 
transparentă nu 
este agresivă

CORECT
Reclamă bine încadrată între 
brâu și golurile de vitrine, litere 
independente detașate.

R E C L A M A

R E C L A M A R E C L A M A

distanţă

distanţă

Exemplu de stabilire a 
dimesiunilor reclamei
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Reclamele cu iluminat intermitent  NU sunt 
acceptate
Se recomandă folosirea luminilor continue, de culoare albă.

Exemplu de reclamă pentru o farmacie cu 
lumină continuă albă.

Inscripții pe vitrină
Nu sunt acceptate inscripții sau reclamă pe vitrină, lipite pe 
foaia de sticlă.
Inscripțiile și reclamele în vitrină vor păstra o distanță de 
minim 10 cm de la foaia de sticlă.

Bannere și mesh-uri
Reclama pe suporturi de tip “banner” sau “mesh”  sunt prezențe 
deosebit de deranjante în zona istorică protejată, din cauza dimensi-
unilor relativ mari, comparativ cu reclamele tradiționale.
Excepțional, ele pot fi acceptate temporar, dar nu pentru perioade 
mai lungi de două săptămâni. Pentru evitarea impactului  vizual în 
peisajul urban pe perioade lungi, afișarea succesivă a bannerelor 
NU se acceptă.
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Învelitori
Țigla din lut ars este materialul cel mai des utilizat pentru  
învelitorile din zonele istorice, în special cele solzi. Unele clădiri 
însă au păstrat și învelitoare din tablă montată cu falț, cu aspect 
mat. 
Culorile dominante învelitorilor sunt de la ocru la brun.
Noile învelitori sau cele reabilitate vor fi din țigle solzi din lut ars 

cu nuanțe comparabile cu cele istorice. 
Sunt interzise imitațiile de țigle, a materialelor cu aspect lucios 
și culorile stridente.
Ferestrele de mansardă în zona istorică protejată nu sunt 
permise; pentru luminarea si aerarea podurilor și a mansardelor 
se recomandă lucarnele.

CORECT
Acoperiș cu învelitoare din lut 
ars. 
Intervenții punctuale care 
nu periclitează imaginea de 
ansamblu: țiglele deteriorate au 
fost înlocuite local.

Exemplu de imagine unitară, coerentă datorată materialelor folosite și a modului de punere în operă, la Sibiu.

GREȘIT
Învelitoare din tablă imitație 
de țigla. Culoarea stridentă, 
finisajul lucios nu sunt specifice 
pentru acoperișurile istorice.

GREȘIT
Invelitoare din onduline este 
în total dezacord cu contextul 
istoric. Materialul de slabă 
calitate prejudiciază valoarea 
zonei.

GREȘIT
Ferestre de mansardă nu sunt 
acceptate în zonele istorice 
protejate.
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Instalații
În spațiul urban istoric, erau puține instalații vizibile. Pentru a 
reveni la această imagine veche, instalațiile contemporane 
trebuie să fie ascunse. Rețelele electrice aeriene se trec în sub-
teran, antenele parabolice se montează la locuri nevizibile din 
spațiul public, tablourile electrice se montează în nișe vizitabile, 

închise cu uși din lemn cu elemente istoricizante, conductele 
de gaz se montează în nișe vizitabile și aerisite, chiller-ele 
aparatelor de aer condiționat se vor monta în curți interioare, 
astfel încât să nu fie vizibile din spațiul public.

Acceptabil
Ascunderea conductei de gaz într-o nișă aerisită, 
vizitabilă.
ATENȚIE. La montarea intalațiilor în nișe se va evita 
distrugerea pereților vechi.

GREȘIT
Intalații de aer condiționat mon-
tate pe fațada de la stradă. 

REGRETABIL
Firele de rețele aeriene 
invadează spațiul public și 
acoperă clădirile, lăsate cu 
neglijență să atârne la vedere.
Infrastructura trebuie trecută în 
subteran.

GREȘIT
Antenele și orice echipamente 
se montează astfel încât să nu 
fie vizibile din spațiul public.

REGRETABIL
Instalații, fire electrice aparente 
pe fațada clădirii, depreciază 
rolul de reprezentare a spațiului 
public.

GREȘIT
Conducte de gaz amplasate la 
vedere pe suprafața fațadei. 
Se recomandă mascarea lor în 
nișe vizitabile, fără a distruge 
zidăria veche.

Acceptabil
Exemplu de montare a con-
toarelor în nișe acoperite

ATENȚIE. La montarea 
intalațiilor în nișe se va evita 
distrugerea pereților vechi.
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Consumul de Energie
Termoizolare vs. Reabilitare Termică

Asupra ansamblurile istorice protejate s-a instaurat un regim 
de protecție datorită atât ambientului deosebit oferit de ampla-
sarea clădirilor una față de cealaltă cât și a plasticii decorative 
originale.
Considerând aceste ipoteze, acoperirea fațadei cu plăci 
termoizolante nu este acceptată.
Intervențiile de termoizolare la clădiri, se fac în urma auditului 
energetic. Scopul auditului energetic este de a analiza și a 
propune soluții de izolare termică având ca finalitate, reducerea 
consumul de energie.
Din păcate, astăzi numeroase intenții de ameliorare a con-

sumului de energie se rezumă la lucrări de aplicare a mate-
rialului termoizolant pe fațade din păcate fără a avea efect 
asupra reducerii consumului de energie. În unele cazuri se 
produc chiar daune asupra construcției prin necontrolarea 
punctului de rouă.

În zonele istorice protejate soluția de reabilitare termică va pune 
în balanță efectul reabilitării astfel încât să nu afecteze valoarea 
istorică a clădirii și a ansamblurilor protejate. (Exemplu: izolare 
interioară; introducerea panourilor de reflexie între calorifer și 
perete, schimbarea sticlei obișnuite cu cea termoizolantă).

GREȘIT
Decorația clădirii dispare 
în urma termoizolării. Drept 
consecință, caracterul spațiului 
public este afectat.

Imagine termografică a unei clădiri istorice
Cele mai mai pierderi de căldură sunt prin foile de sticlă ale ferestrelor.

GREȘIT
Prin aplicarea polistirenului, 
detaliile tencuielii tradiționale 
(ca de exemplu muchii rotunjite, 
suprafață ușor neregulată) nu au 
fost repdroduse. Caracterul zonei 
protejate a fost afectat.

GREȘIT
Prin aplicarea polistirenului, 
decorațiile au fost acoperite

Decorație originală

Placă din polistiren
Tencuială veche
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