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GRUPUL DE 
LUCRU

GHIDURILE DE ARHITECTURA pentru cele 4 zone etnografice ale județului Maramureș – pe sit-ul Consiliului Județean Maramureș
https://www.cjmaramures.ro/dezvoltare/proiecte/proiecte-pentru-revitalizarea-satului-maramuresean

GHIDURILE DE ARHITECTURĂ pentru 28 de zone etnografice din România (inclusiv Maramureș) – pe sit-ul Ordinului Arhitecților din România 
https://www.oar.archi/despre-oar/publicatii-si-documente-oar



  

CELE 3 REGULI DE AUR 
PENTRU O ARHITECTURĂ BINE ÎNCADRATĂ ÎN PEISAJUL RURAL MARAMUREȘEAN

ELEMENTELE VIZIBILE DIN SPAȚIUL PUBLIC: ACOPERIȘUL

1. ACOPERIȘUL ÎN 4 APE, CU PANTĂ  MARE

înafara ZONELOR DE PROTECȚIE: sunt admise alte învelitori cu 
condiţia să fie mate (să nu strălucească) şi culoarea să fie în 
nuanţe de gri: tabla plană dublu fălţuită, şindrila bituminoasă, plăci 
de fibrociment, țigle ceramice, țigle solare.

ÎNVELITOAREA DIN DRANIȚĂ

ÎNVELITOARE DIN MATERIALE CU ASPECT SIMILAR DRANIȚEI

în ZONELE DE PROTECȚIE 

Acoperișul va fi cât mai simplu şi va
avea 4 ape. De reţinut că pantele
acoperişului nu sunt egale pe toate
feţele, şi vor avea 60o (~1 70%) 
pentru fețele aferente laturilor lungi 
și 70o (~270%) pentru fețele 
aferente laturilor scurte.
Sunt permise acoperişuri în 2 ape
pentru constructiile anexe de mici
dimensiuni (sub 60mp).
Copertina deasupra intrării și 
volumele alipite/subordonate 
corpului principal al clădirii pot avea 
panta acoperișului mai mică.
Se interzic ZIDURILE ANTIFOC.
Amplasarea clădirii se va face 
astfel încât acestea să nu fie 
necesare.



  

CELE 3 REGULI DE AUR 
PENTRU O ARHITECTURĂ BINE ÎNCADRATĂ ÎN PEISAJUL RURAL MARAMUREȘEAN

ELEMENTELE VIZIBILE DIN SPAȚIUL PUBLIC: ACOPERIȘUL

ACOPERIȘUL: GREȘELI UZUALE

AȘA NU:
- acoperiș în 2 ape,
- forme frânte,
- învelitoare cu strălucire, 
- culoare stridentă.

AȘA NU:
- acoperiș în 2 ape,
- culoare stridentă.

AȘA NU:
- acoperiș în 4 ape, cu pante egale,
- ferestre în planul mansardei și panouri solare risipite pe 
suprafața acoperișului, ce fragmentează volumul acestuia,
- învelitoare în culoare stridentă.

AȘA NU:
- acoperiș în 2 ape,
- învelitoare din draniță băițuită și lăcuită,
- culoare stridentă.



  

CELE 3 REGULI DE AUR 
PENTRU O ARHITECTURĂ BINE ÎNCADRATĂ ÎN PEISAJUL RURAL MARAMUREȘEAN

ELEMENTELE VIZIBILE DIN SPAȚIUL PUBLIC: POARTA ȘI GARDUL

Poarta și gardul fac parte din 
seria elementelor de importanţă 
mare pentru calitatea peisajului 
construit maramureşean, alături 
de ACOPERIŞ.
Poarta este elementul cel mai 
încărcat cu semnificaţii. Nu 
numai că marchează trecerea 
între domeniul public şi cel privat 
şi că indică starea socială a 
familiei, dar oferă ocrotire întregii 
incinte.
Gardul este simplu, de cele mai 
multe ori protejat la partea 
superioară cu un mic acoperiș 
din draniță, și permite 
comunicarea vizuală între spațiul 
public și cel privat datorită 
înălțimiii sale reduse.

Poarta nouă, cu arhitectură 
tradițională reinterpretată.

AȘA NU:
- forme clasiciste anacronice,
- culori stridente.

AȘA NU:
- materiale nepotrivite (plastic, 
inox),
- materiale cu strălucire (inox),
- imagine dezechilibrată din 
cauza combinației de prea 
multe culori.

AȘA NU:
- poarta prea încărcată cu 
sculptură,
- lemnul băițiuit într-o culoare 
stridentă,
- material ce a primit strălucire 
din cauza lacului.



  

CELE 3 REGULI DE AUR 
PENTRU O ARHITECTURĂ BINE ÎNCADRATĂ ÎN PEISAJUL RURAL MARAMUREȘEAN

ELEMENTELE VIZIBILE DIN SPAȚIUL PUBLIC: VOLUMETRIA CLĂDIRII ȘI AMPLASAREA EI

Regimul maxim de înălțime: 
D/S+P+2M, cu înălţimea la streaşină, 
faţă de cota ZERO de maxim 3,00m.

Volumele construcţiilor proiectate vor 
fi simple, vor avea la bază prisma 
patrulateră regulată ce va fi acoperită 
cu un acoperiş în 4 ape, cu pante 
mari. 

Amplasarea pe lot trebuie să respecte 
coerența de ansamblu în care se 
integrează. Modul de amplasare a 
construcților pe lot va avea la bază 
reglementările PUG, Codul Civil, 
normativele și legislația în vigoare la 
data întocmirii proiectului privitoare la 
distanța minimă dintre construcții, 
însorire, siguranță și stabilitate, 
siguranță la foc.

Nu se recomandă derogări de la 
regulamentele locale de urbanism 
prin documentații de urbanism 
PUD/PUZ. În situația în care se vor 
întocmi astfel de documentații, 
acestea vor cuprinde OBLIGATORIU 
documentația pentru Studiul de 
amplasare și încadrare în volumetria 
de ansamblu, conform cu anexa 1 . 
Se va justifica amplasarea pe teren 
cu un plan de încadrare în zonă 
(Anexa 1 ), care să evidențieze 
așezarea tradițională a construcțiilor 
pe loturi.

S=Subsol : nivelul construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă;
D=demisol: nivelul construit al clădirii inclus în panta terenului. Cota maximă a terenului sistematizat nu va fi mai joasă de 60cm faţă de cota planşeului 
parterului, iar cota minimă a terenului va permite accesul direct din exterior în demisol, fără intermediul treptelor;
P=Parter: nivelul principal al clădirii accesibil de la nivelul terenului direct sau printr-un calup de maxim 5 trepte;
M=Mansardă: spaţiul funcţional încadrat integral în volumul acoperişului. Streaşina clădirii se va găsi la nivelul planşeului peste parter. În cazul 
șarpantelor tradiționale înalte se permite amenajarea a două niveluri de mansardă pe întreaga înălțime a șarpantei.

CAMERA CU RELEVEE - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti : https://relevee.uauim.ro/



  

CELE 3 REGULI DE AUR 
PENTRU O ARHITECTURĂ BINE ÎNCADRATĂ ÎN PEISAJUL RURAL MARAMUREȘEAN

ELEMENTELE VIZIBILE DIN SPAȚIUL PUBLIC: VOLUMETRIA CLĂDIRII ȘI AMPLASAREA EI

AȘA NU: Alinierea clădirilor la stradă este întreruptă de o casă 
amplasată prea aproape de limita de proprietate, cu regim de 
înălțime depășit, cu volumetrie ieșită din scară, și ofațadă 
colorată agresiv.

ASA NU: Alinierea clădirilor la 
stradă este respectată dar regimul 
de înălțime depășit, și proporțiile 
noii construcții sunt neinspirate și 
contrastează dezagreabil cu 
arhitectura tradițională din 
vecinătate.

ASA NU: Alinierea clădirilor la stradă este întreruptă de o casă 
amplasată prea aproape de limita de proprietate, cu regim de 
înălțime depășit, cu volumetrie ieșită din scară, și ofațadă 
colorată agresiv.

ASA DA: 
Casă nouă în stil 

tradițional, 
cu amplasare 

ponderată, 
cu respect față de 

domeniul public,
 cu perdea de 

vegetație, 
cu regim de 

înălțime optim și 
materiale potrivite.



  

PRINCIPIUL CONSERVĂRII ARHITECTURII TRADIȚIONALE AUTENTICE
REABILITĂRI – CASE, ȘURI, PORȚI

Nici o construcţie aparţinând patrimoniului de arhitectură vernaculară, indiferent dacă este 
sau nu declarată monument istoric, nu trebuie să fie
demolată, ci păstrată pe amplasament.

Dacă acest lucru nu este posibil, construcţia poate fi strămutată, pe cât posibil pe un teren în 
satul de origine.

Este important ca autorităţile locale să se implice în păstrarea specificului local, să 
urmărească starea construcţiilor tradiţionale din satele aparţinătoare şi evoluţia lor.

Autorităţile locale vor căuta soluţii pentru reabilitarea clădirilor tradiţionale şi se vor implica în 
găsirea de resurse materiale pentru încurajarea proprietarilor de construcţii tradiţionale, în 
vederea conservării acestora.

Exemple de case și porți restaurate corect. 
Chiar dacă sunt aduse modificări,

acestea sunt făcute cu respect pentru principiile de bază ale arhitecturii tradiționale.



  

PRINCIPIUL CONSERVĂRII ARHITECTURII TRADIȚIONALE AUTENTICE
REAMENAJĂRI, EXTINDERI

Casă tradițională relocată, cu spații extinse în demisol și pod.

Casă tradițională 
relocată, cu spații 
extinse în pod.
Pentru accesul în 
mansardă a fost 
adăugat un volum 
subordonat, pe fațada 
posterioară.
Rezolvarea este 
corectă, deficitare sunt 
detaliile tratate cu lipsă 
de atenție.

Casă 
tradițională 
relocată, cu 
spații extinse 
în demisol și 
pod, și un 
șopru util 
pentru zilele 
toride de vară.

Dormitor confortabil amenajat în podul unei case tradiționale



  

Exemple din CATALOGUL CU CASE ÎN STIL TRADIȚIONAL, realizat în 2009 pentru Satele Budești și Sârbi, la inițiativa primarului Liviu Tămaș.
Proiect susținut de O.A.R. filiala Nord-Vest și finanțat din Timbrul de Arhitectură



  

Imagini extrase din Concursul de arhitectură din cadrul ”Planului de revitalizare a satului 
Maramuresean”, organizat de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Ordinul 
Arhitectilor din Romania, Filiala Teritoriala Nord-Vest.

Locuințele au fost concepute pentru comunele partenere, aflate pe Valea Marei, Valea 
Cosăului și Valea Izei. 

La finalizarea rundei a doua a conacursului, proiectele câștigătoare, pregătite la nivel de 
Proiect de Execuție, vor fi puse la dispoziția investitorilor, îm nod gratuit

arh. Fleșeriu Alexandru și arh. Péter Eszter
Norma Arhitectura

arh. Zoli Maroșan
Studio Z

arh. George Fozocoș
 și arh. Laurențiu Komaromi-Gheorghe
KONKRET STUDIO



  

Propunere de reamenajare a Primăriei din Petrova. 
arh. Andrada Ghineț și arh. Laura Zaharia
ARCOLAR

Exemple de arhitectură pentru alte tipuri de construcții: arhitectură contemporană, cu respectarea specificului local maramureșean

Stație de autobus
arh. Kollo Miklos
LARIX STUDIO

Hală de producție
EVELLO ARCHITEKTEN



  

Centrul de vizitare ZĂRNEȘTI- Parcul Național Piatra Craiului
arh. George Postelnicu, arh. Mihai Nuță
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