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5PS / 05.09.2019 „Metode și tehnici inovative pentru evaluarea 

intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a 
construcțiilor tradiționale din România” 

Partener 3: Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești 
 

VIII 2. 2  Cinci modele de construcții tradiționale 

 

I. Locuința tradițională 

Locuința sau casa este prin excelență spațiul vieții private, locul de desfășurare a activităților 

casnice, locul de preparare și consum al hranei, locul de repaus pentru întreaga familie, locul 

de naștere, locul de unde se pleacă pe drumul căsniciei, apoi al vieții veșnice, este vatra 

strămoșească prin care se comunică cu divinitatea. 

Trecerea la modernitate a afectat profund spațiul rural, modificând elementele culturale și 

modul lor de manifestare. Un alt factor care a accelerat procesul de aculturație a fost 

instaurarea comunismului, cu fenomenele de represiune, colectivizare și industrializare  care 

au remodelat spațiul rural. 

Factorii care au influențat construcția și dezvoltarea unei locuințe tradiționale sunt: 

- Factorul geografic. Este cel care determină amplasarea, materialele de construcție, dar 

și anumite soluții arhitectonice (exp. acoperișul înalt din zonele montane); 

- Factorii economici care determină structura gospodăriei și funcționalitatea 

elementelor componente; 

- Factorii socio-culturali: structuri comunitare și familiale , obiceiuri, credințe etc. 

Locuințele pot fi clasificate astfel: 

a. Locuințe permanente – folosite pe tot parcursul anului; 

- Locuința semi-îngropată/bordeiul. Mai frecventă în zonele de câmpie. În zona de 

silvostepă a Olteniei și parțial în Muntenia s-a utilizat până în secolul XIX. De la o 

singură încăpere, planul bordeiului  s-a dezvoltat până la apariția a 4-5 încăperi. În 

general, într-o locuință semi-îngropată, întâlnim o cameră numită la foc (unde este 

cuptorul sau vatra), și o altă odaie numită soba, în care familia se odihnește și își 

depozitează bunurile, și care este încălzită printr-o sobă oarbă din încăperea vecină. 
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- Locuința de suprafață/casa. 
După elevație se disting: case pe un rând (un singur nivel) și case pe două rânduri (2 

niveluri). După plan, locuința de suprafață a evoluat de la casa monocelulară la cele 

cu 3 sau 4 încăperi. De la locuința monocelulară, prin adăugarea tindei sau a cămării, 

s-a trecut la casa cu două încăperi. Un alt element fundamental a fost apoi adăugat, 

vorbim de prispă (în Transilvania numit târnaț). Casa cu două încăperi este modelul 

arhaic al locuinței în cea mai mare parte a continentului european. Adăugarea unei 

alte odăi numită camera curată/casa mare/ camera dinainte a dus la apariția locuinței 

cu 3 încăperi, tip dominant al arhitecturii tradiționale începând cu secolul al XIX-lea. 

Casa pe doua nivele este atestată în zone etnografică Gorj în secolul al XVIII-lea, iar 

în Transilvania în secolul a XIX-lea, având ca areal de apariție Mărginimea Sibiului. 

Acest tip de casă este specific zonelor deluroase care au ca activități economice 

fundamentale pomicultura și viticultura. Primul cat, cel de la nivelul de călcare, este 

utilizat ca spațiu de depozitare (pivnița), iar etajul este folosit ca locuință, în cele mai 

multe dintre cazuri planul etajului este cel a casei cu 3 odăi. 

b. Locuințe temporare: 

- Locuințe sezoniere  folosite în același anotimp, an după an, așa cum sunt stânele; 

- Adăposturi temporare folosite pentru scurt timp de-a lungul unui an, si nu mai mult 

de 1-2 ani la rând.  Exemple: stânele mutătoare, colibele din vii sau bostănării, surlele 

(construcții din stuf,  circulare, folosite de către pescari  sau de păstori pe traseele de 

transhumanță) 

Materiale și tehnicile de construcție ale locuințelor tradiționale 

Materialele tradiționale folosite pentru ridicarea unei case sunt lemnul, pământul și piatra. 

În zonele montane, lemnul de  molid a fost cel mai utilizat pentru construcția caselor, iar 

lemnul de mesteacăn sau fag pentru anexele din gospodărie. În zonele deluroase, principala 

esență lemnoasă folosită a fost stejarul, iar la câmpie, folosirea lemnului este tot mai rară, 

restrânsă la construcția acoperișului, pereții fiind făcuți din nuiele împletite și lipite cu lut (lut 

și pleavă). Lemnul a fost materialul preferat datorită rezistenței în timp și a calităților lui de 

izolare în raport cu mediul înconjurător. Copacii pentru construcție erau tăiați doar în 

perioadele de minimă activitate vegetală (toamna târziu sau la sfârșitul iernii). Bârnele lungi, 

rotunde sau cioplite pe patru laturi, erau așezate orizontal (tehnica Blockbau) și îmbinate la 
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capete în cheotori, cunoscute, în funcție de tehnica de îmbinare, ca „cheia bătrânească sau 

„cheotoare în coadă de rândunică”, zisă li „cheia nemțească”. 

În zonele de câmpie sunt mult mai răspândite casele cu pereții din lut. Se pot distinge mai 

multe modalități de a construi pereții din lut: 

- Lut aplicat pe îngrădituri de nuiele; 

- Lut introdus între leațuri; 

- Lut amestecat cu paie și nisip; 

- Chirpici/ vălătuci. 

Folosind trestia ca materie primă pentru pereți, locuitorii din Delta Dunării au tencuit-o cu 

ceamur, un amestec de lut cu paie tocate, ierburi fibroase sau minerale, care se călca cu caii. 

Casele cu pereții din piatră sunt frecvente în următoarele zone: sudul Dobrogei, sudul 

Munților Apuseni și sudul Banatului. 

Cărămida începe să fie folosită ca material de construcție începând cu secolul al XIX-lea, mai 

întâi în mediul urban, această practică transmițându-se treptat în mediul rural. 

În faza arhaică, temelia se construia prin plasarea în cel patru colțuri a unor pietre mari 

(temeie), apoi a bârnelor. Spațiul gol era umplut cu pietre de râu, legate cu argilă sau 

mortar/tenci (var cu nispip). Prispa/sala sau foișorul sunt părți integrante ale temeliei, spații 

construite din scânduri lutuite. 

Construirea temeliei din piatră a creat oportunitatea tehnică de a fi construite pivnițele, ca 

spații de depozitare. 

Acoperișurile sunt și ele deplin adaptate condițiilor de mediu, atât în privința materialelor din 

care sunt construite, cât și în privința soluțiilor tehnice adoptate (exp: adaptarea înălțimii la 

regimul precipitațiilor sau la cel al vânturilor). 

Cele două tipuri întâlnite în spațiul nostru sunt:  

- Acoperișul în „4 ape”, cel mai frecvent; 

- Acoperișul în „2 ape”,  de influență urbană. 

Materiale utilizate la construcția acoperișurilor sunt: paiele, trestia, șindrila, șița, țiglele, 

olanele, tabla. 

Atât în zonele joase, de câmpie, cât și în cele de munte au fost folosite paiele. Abundența, 

durabilitatea și posibilitățile tehnice oferite, mai ale în cazul construirii acoperișurilor foarte 

înalte, au făcut să fie un material cu răspândire largă. 
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În zonele mlăștinoase, materialul de construcție folosit cu predilecție a fost trestia, atât pentru 

acoperișul caselor, cât și pentru construirea unor anexe. 

În zonele de munte unde abundă pădurile de conifere, erau construite acoperișuri din șindrilă. 

Șița și dranița au fost și ele folosite, cu precădere pentru acoperișurile construcțiilor anexe. 

Acoperișurile din țigle și olane s-au folosit mai ales în mediul urban, de unde au fost preluate 

în spațiul rural. Transilvania (țigle) și Dobrogea (olane) sunt cel două unde s-au răspândit și 

folosit cel mai des aceste materiale. 

La sud si est de Carpați, tabla a devenit, mai ales în secolul XX, materialul predilect din care 

se confecționau acoperișurile. 

 

II. Factorii de degradare ai unei construcții tradiționale 

Clădirile tradiționale au caracteristici proprii, în care sunt incluse atât natura 

materialelor și proprietățile lor, dar și o serie de criterii după care se construiau  aceste clădiri, 

fie că vorbim despre case tradiționale, biserici sau conace. Trebuie menționat faptul că 

realizarea acestor construcții nu se făcea la voia întâmplării, ci în funcție de caracteristicile 

zonelor în care se construiau, dar și a unor tradiții.  

Cauzele diverse pot determina unul sau mai multe tipuri de degradare, şi în acelaşi 

timp pot da naştere unei succesiuni de deteriorări. Trebuie să amintim că evaluarea stării de 

conservare a unui monument, nu constă doar în depistarea și indicarea problemelor existente, 

ci și a eventualelor pericole care ar putea influența această stare. Problemele persistente la 

nivelul elementelor de arhitectură, afectează nemijlocit și componentele artistice, motiv 

pentru care soluționarea acestora este imperativă pentru conservarea picturii murale și a 

patrimoniului mobil aferent monumentului. Primul pas este definirea obiectivului unui 

proiect de conservare, următorul este identificarea „valorilor” din  monumentul sau sit-ul care 

este proprietatea culturală, în cauză și plasarea acestor valori în ordinea priorității. În acest 

fel, mesajele esențiale ale bunului cultural vor fi respectate și păstrate. Valorile pot fi 

clasificate în trei categorii principale: valori „emoționale”, „culturale” și „de utilizare”. 

Cauze și degradări privind materialele și a structura construcțiilor tradiționale - 

generalități 
Clima, în toate aspectele sale, este unul dintre elementele fundamentale ce stă la baza 

cauzelor ce provoacă degradările clădirilor, prin deteriorarea materialelor componente, care la 

rândul lor afectează structura. Rezistența construcției dar și a materialelor la agenții climatici 
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de degradare scade odată cu expunerea și vârsta lor. Chiar și în zonele temperate, radiația 

solară este mai distructivă decât înghețul. 

Apa, sub toate formele sale, este agentul ce produce acțiuni chimice și deteriorarea 

treptată a materialelor de construcție, de altfel și daune active clădirilor atunci când ploile 

abundente inundă jgheaburile. Componentele active ale macro-climei care afectează în 

special o clădire sunt radiațiile solare, temperatura, variabilă, în funcție de sezon, 

precipitațiile, în special furtunile care pot provoca inundații la scară micro sau macro, vânt și 

transportul umidității solului. Pentru a exemplifica modul în care apa poate afecta și degrada 

o construcție tradițională prezentăm următorul caz: în urma unei furtuni puternice, în iulie 

2007, unul dintre cele mai afectate  monument a fost casa din satul Fureşti, comuna Giuleşti, 

jud. Maramureş care a suferit grave degradări, cosoroabele casei au cedat, acoperişul 

prăbuşindu-se peste construcţie. Pereţii nu au fost deterioraţi. Provizoriu, până la începerea 

lucrărilor de restaurare, părţile descoperite ale acoperişului au fost acoperite cu folie, 

protejând interiorul de eventualele infiltraţii pluviale. 

 

Casa din satul Fereşti, comuna Giuleşti, jud. Maramureş – 2007 

 

Amplasarea unei clădiri dar și solul pe care se află afectează microclimatul său care poate 

modifica macro- clima, considerabil și astfel apar factorii climatici.               

Radiația solară 

Cauzele externe ale degradării. Soarele produce lumină cu radiații ultraviolete și căldură. 

Radiația solară este cauza principală a condițiilor climatice, iar lungimile sale de undă variază 

de la ultraviolete (0,2 m), prin banda îngustă a spectrului vizibil de lumină (0,4–0,9 m) până 

la infraroșu (8 m), care are cea mai mare intrare de energie. 
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Materiale diferite variază prin capacitatea lor de a absorbi diferite lungimi de undă și absorb 

doar un procent din energia radiantă care  cade asupra lor. Acest procent este cunoscut sub 

denumirea de absorbție și este variabil. Termenul "albedo" este folosit de climatologi pentru a 

defini procentul de energie solară prin care intră radiații ce se reflectă de la o suprafață. 

Materiale absorb bine  lungimea de undă scurtă nu sunt neapărat emițători buni ai lungimi de 

undă mai mare. Ozonul, vaporii de apă, norii și praful restricționează cantitatea de radiații 

solare care este percepută să aibă valori între 30% și 60%. Există hărți disponibile ce  arată 

zilnic mediile de radiații solare pentru diferite luni ale anului, dar acestea demonstrează că 

radiațiile cad pe pământ dar nu pe pereții verticali ai unei clădiri, deci nu sunt relevante. 

Radiația poate fi măsurată de un climatolog folosind un radiometru. 

Lumina, în special componenta ultravioletă, este un agent distructiv, în special pentru 

materialele organice cum ar fi lemnul, textilele și pigmenții și provoacă degradarea 

fotochimică, fragilizarea și pierderea substanței.  

Temperatura și expansiunea termică 

Cauza schimbării temperaturii aerului este aproape în întregime efectul de încălzire al 

soarelui din timpul zilei, atât prin radiația scurtă, cât și prin cea de unde lungi, precum și 

pierderea acestei temperaturi prin radiațiile cu unde lungi și convecție pe timp de noapte. 

Materialele din construcții sunt încălzite prin radiații solare, în trei moduri:  

• prin încălzirea directă, rezultată din radiația externă;  

• prin câștigul intern indirect de energie solară, prin ferestre — „efectul de seră”;  

M
uzeul G

olesti



7 

 

 

 

• prin încălzirea indirectă, prin aerul extern a cărui temperatură ambiantă este ridicată 

de soare. 

Partea umbrită a unei clădiri rămâne relativ rece, fiind afectată în principal de temperaturile 

medii sezoniere. Toate materialele de construcții se măresc  atunci când sunt încălzite și se 

contractă, din nou, când se răcesc, această expansiune și contracție fiind numită mișcare 

termică, și constituie o cauză majoră a degradării clădirilor. Culoarea și gradul de reflexie ale 

materialului, modifică puterea termică radiantă, care este factorul principal ce determină 

creșterea temperaturii. Spre exemplu, materialele întunecate, mate,  absorb mai multă căldură 

decât alte materiale de culoare deschisă. Gradul de deplasare termică depinde de intervalul de 

temperatură care rezultă din puterea termică și modificat de capacitatea termică a structurii, 

de grosimea, conductivitatea și coeficientul de extindere a materialului. Materialele de 

construcții cu o absorbție ridicată pot atinge temperaturi mult mai ridicate decât cele ale 

aerului ambiental. Mișcarea termică este redusă de restricțiile pe care le poate impune 

structura. 

Intervalele de schimbare, a temperaturilor climatice variază considerabil, fiind restrânse într-

un climat ecuatorial umed,  tropical ploios umed, moderat într-un climat maritim rece de 

vară, în condițiile de stepă continentală și tundră polară și extreme în zonele aride ale 

deșertului, unde variațiile zilnice și sezoniere sunt în cea mai mare măsură. 

Gama de mișcări termice tinde să varieze în mod corespunzător și, având în vedere că o 

clădire cu masă termică mică este cea mai sensibilă la variațiile zilnice, nu este surprinzător 

să se observe că în zonele cu climă caldă, clădirile tradiționale sunt toate de construcții dense, 

având o masă termică ridicată pentru a compensa variațiile zilnice de temperatură. Un studiu 

al intervalelor de temperatură ale suprafețelor, din piatră arată că acestea ating temperaturi 

mult mai ridicate decât atmosfera. Este nevoie de timp pentru ca și căldura să pătrundă și la o 

adâncime de 50mm sau astfel, temperatura pietrei este aproape de medie. Cu toate acestea, 

piatra încălzită și răcită în mod repetat nu  poate rezista  în termen nedefinit. 

Presiunile induse în materialele din construcții prin schimbările de temperatură sunt 

dependente de următorii cinci factori: 

1. magnitudinea variației dimensionale, absolute, a materialului, care este produsul   

dimensiunilor sale, multiplicată cu coeficientul de diferență de expansiune și temperatură și 

efectele modificărilor în umidificare relativă 

2. elasticitatea materialului. 
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3. capacitatea materialului de a se dilata sau de a se scurge sub sarcină. 

4. gradul de reținere a mișcării materialului prin conectarea sa la alte elemente ale  

structurii. 

5. Modificarea conținutului de umiditate prin evaporare. 

Cantitatea de căldură solară produsă într-o structură este determinată de unghiul de incidență 

al radiației, la suprafața de recepție și la căldură, proprietățile suprafeței de recepție (unele 

suprafețe să fie reflectorizante sau să fie realizate astfel încât să fie vopsite în alb, în timp ce 

altele sunt absorbante). Se modifică amplificarea căldurii prin evaporarea umezelii în zidărie 

poroasă și de asemenea, prin efectul expunerii la vânt. Pe lângă faptul că afectează 

temperatura materialului din care este realizată construcția și volumul intern de aer, încălzirea 

solară poate afecta temperatura internă a clădirii prin radiații, prin ferestre. 

Deși trebuie să se țină seama de masa termică și conductivitate, pot fi luate în considerare 

diferențele de temperatură,care se stabilesc între diferite elemente ale clădirii, absorbția și  

unghiurile de incidență diferite; 

Mișcări termice 

În funcție de natura,elasticitatea și plasticitatea mortarului,  mișcările termice ale zidăriei nu 

sunt, în general, grave dacă clădirea nu este mai lungă de 30–50 m. 

Întrucât părțile componente, superioare ale unei clădiri nu sunt umbrite, de mediul 

înconjurător și sunt mai departe de pământ cu masa termică, aproape infinită, acestea pot fi 

supuse unui câștig solar mai mare și, prin urmare, se pot mări și contracta mai mult. 

Indicatorul mișcării termice, întâlnit frecvent, la o construcție, în ansamblu, este fisurarea 

porțiunilor superioare sau slăbirea pietrelor, în rosturile acestora. 

Pentru că expandarea zidăriei nu este urmată neapărat, de o contracție egală, micile mișcări 

termice anuale se pot dezvolta până la o extensie considerabilă pentru o perioadă de ani. 

Aceasta se numește fluaj sau deplasare. 

Să considerarăm mișcările termice în trei categorii: 

 deplasarea unui bloc de piatră dintr-un perete; 

 deplasarea peretelui însuși; 

 deplasarea unei clădiri în ansamblu. 

Mișcarea termică a unui bloc de piatră amplasat într-un perete 
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          Pornind de la considerația că la blocul de piatră, teoretic, poziționat în zona exterioară a 

peretelui, forțele structurale aplicate pe cele cinci laturi încorporate ar trebui să fie constante 

în scopuri practice, deoarece sarcinile eoliene și variația sarcinilor, de pe sol  direct, au un 

efect redus asupra construcțiilor masive. Pot apărea mișcări ale fundației care ar putea varia 

aceste forțe. Aici vom lua în considerare doar acele mișcări termice datorate câștigului de 

căldură pe zi și pierderii noaptea pe cea de a șasea față expusă a blocului. 

         Căldura este transmisă prin piatră prin procesul de conducție, dar există un interval de 

timp considerabil în flux datorită masei termice, conductivității scăzute și a conținutului de 

umiditate a pietrei. Aceasta înseamnă că nu se realizează niciodată o stare de echilibru în 

interiorul  blocul de piatră. 

 În zonele cu climă temperată și umedă, încărcătura de căldură reprezintă ecuația 

pierderilor care este modificată prin evaporarea umidității din porii pietrei, dar care tinde să 

amortizeze câștigul sau pierderea de căldură, ce ar apărea în caz contrar, din cauza 

fluctuațiilor zilnice de temperatură. 

         În funcție de anotimp, va exista un flux de căldură, interior sau exterior, prin piatră. La 

sfârșitul primăverii, vara și toamna timpurie se înregistrează un câștig net de căldură, în timp 

ce la sfârșitul toamnei, iarna  dar și primăvara timpurie, se înregistrează o pierdere netă de 

căldură. Diferența de temperatură dintre blocul de piatră este probabil cea mai mare în prima 

după-amiază a unei zile fierbinți, dar din cauza decalajului de timp, gradientul de temperatură 

nu va fi neapărat în linie dreaptă. Cu toate acestea, chiar și în condițiile cele mai extreme, este 

puțin probabil ca presiunile și tensiunile din interiorul pietrei, provocate de diferența de 

temperatură, să provoace fisurarea pietrei de construcție solidă. 

Dacă sistemul de siguranță este mai mare decât constrângerile generate de mișcarea termică, 

piatra nu se va mișca. Dacă stratificația  pietrei este imperfectă, făcând ca marginile 

exterioare să fie expuse la tensiuni mai mari, muchiile pot să se  spargă, în special dacă 

rosturile sunt subțiri în raport cu dimensiunile pietrei, și mai ales dacă piatra este mare. În 

cazul în care sistemul de siguranță este mai mare decât tensiunile generate de mișcarea 

termică, piatra nu se va muta. Dacă stratificarea pietrei este imperfectă, va determina ca 

marginile exterioare să fie expuse la solicitări mai mari, muchiile se pot sparge sau se pot 

crăpa în zonele fragilizate, mai ales dacă îmbinările sunt subțiri în raport cu dimensiunile 

pietrei și dacă piatra este mare și puternic încărcată.  

Deplasarea termică a unui perete 
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Fațetele exterioare și interioare sunt în general din piatră cioplită, dar mortarul este adesea 

dintr-un alt material, inferior, toate fiind așezate într-un mortar de var care este slab în raport 

cu rezistența pietrei. Fiecare tip de zidărie are caracteristici fizice diferite, deoarece miezul 

are un procent mai mare de mortar moale, care este mai comprimabil decât fațetele 

exterioare. Un perete din zidărie poate absorbi tensiunile într-o măsură remarcabilă, mai întâi 

prin presarea mortarului, în al doilea rând, prin absorbția solicitărilor interne, în al treilea 

rând, prin frecarea dintre blocurile de piatră și, în final, prin natura mortarului de var. 

Deplasarea termică a unei construcții 
Deoarece este nevoie de multă căldură pentru a ridica temperatura unei construcții mari, 

prevăzută cu pereți groși, chiar  și, doar, cu un grad celsius, este nevoie de timp, astfel încât 

căldura să treacă prin piatră și mortar. Există tendința, ca suprafața exterioară să fie încălzită 

înainte ca materialul intern să poată reacționa și cu mult timp înainte ca suprafața interioară 

să fie afectată. Acest interval de timp ar afecta variația, teoretică, de temperatură. 

 În general, condițiile de pe suprafața interioară sunt, în scopuri practice, aproape constante și 

aproape stabile din punct de vedere dimensional, în timp ce suprafața exterioară, se va 

extinde și se va contracta. Într-o clădire încălzită continuu, unde temperaturile interne de 

iarnă și vară sunt aproape aceleași, transformările  din interior, a unui perete vor fi minime. 

Gradul de rezistență laterală depinde în mare măsură de planul pereților despărțitori, al 

contraplanurilor etc. ale clădirii, împreună cu efectul masei termice a solului, rezistența 

pereților de la extremități și greutățile suprapuse ale acestora dar și frecarea dintre  pietrele 

fixate cu mortar.  

Chiar și o schimbare mare de temperatură zilnică ar fi acceptabilă, deoarece, având în vedere 

că doar o grosime mică de perete ar fi afectată, tensiunile pot fi absorbite în piatră și mortar. 

În climatele continentale aride, structurile de piatră au rezistat la o gamă diurnă de până la 450
  

C. 

În timp ce fluctuațiile rapide zilnice de temperatură tind să nu pătrundă mai mult de câțiva 

centimetri, mișcările de temperatură sezonieră creează efecte mai vizibile, deoarece nucleul 

peretelui se încălzește și întreaga clădire tinde să se dilate. Cu toate acestea, ca și în cazul 

modificărilor zilnice ale temperaturii, deplasarea ascendentă, tinde să fie redusă de forțele de 

compresie ale greutății moarte, astfel încât deplasarea orizontală este reținută. 

Expansiunea nucleului din perete are un efect mai redus din cauza proporției mari de mortar. 

Diferența de mișcare între suprafața exterioară și miezul interior poate determina apariția 
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fisurilor verticale. Este puțin probabil ca fisurile termice ale unei clădiri să apară în îmbinările 

sale orizontale, deși pot exista unele striviri în îmbinările cu mortar. Deplasarea în plan 

orizontal va arăta prin tendința de formare a fisurilor verticale, dacă mortarul este comprimat 

peste limitele sale sau dacă peretele nu revine în poziția sa inițială. Într-un astfel de caz, 

extremitățile peretelui s-au extins spre exterior, cu atât mai aproape de vârful structurii când 

are loc contracția sezonieră, fisurile verticale tind să se deschidă, deoarece nu există forță de 

tracțiune pentru a le închide. Mortarul se transformă în pulbere pe măsură ce este zdrobit, iar 

atunci când apare contracția, particulele fine tind să cadă și să umple partea inferioară a 

fisurii. În plus, praful și pietrișul din atmosferă pot fi, de asemenea, introduse în crăpătura 

deschisă, formând o nouă suprafață de susținere pentru expansiunea din sezonul viitor; astfel, 

fisurile tind să se extindă treptat prin procesul numit drift sau balans. 

Expansiunea altor materiale 

Importanța mortarului nu poate fi supraestimată. În construcțiile tradiționale,din cărămizi 

procentul de mortar poate varia de la 10% la 40% și la piatră de la 1% la 30%. În cazul în 

care procentul de mortar este mic, îmbinările sunt cele mai susceptibile de a prezenta stres 

termic. Adesea, peretele extern este tencuit și dacă această tencuială are aceleași caracteristici 

ca mortarul, atunci mișcarea termică va provoca doar crăpături fine. 

Deoarece noroiul, cărămida și chirpiciul  sunt relativ slabe, cu expansiune termică și 

conductivitate scăzută, acestea au, de asemenea, foarte puține probleme produse de mișcarea 

termică. 

Acțiunea umidității 
Prezența apei, în oricare dintre diferitele sale forme, determină sau accelerează 

degradarea majorității materialelor de construcție. 

Accesul apei la materialele de zidărie sau lemn, poate fi cauzat de ploi.  
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Prin acoperişul, din paie, al bordeiului semiîngropat, Castranova Puţuri – Dolj, apa pluvială s-

a infiltrat, degradând atât pereţii interiori cât și acoperișul  (2007).  

 

             

Infiltraţia apei pluviale 

Apa ajunge pe o suprafață de zidărie atunci când ploaia lovește direct suprafața; poate ajunge 

și indirect, la suprafață, căzând în altă zonă a clădii și obținând acces printr-o alta traiectorie.  

Cel din urmă caz produce adesea cele mai grave daune, deoarece apa de ploaie preia 

materiale solubile în traiectoria sa, iar procesele de cristalizare, distructive, apar atunci când 

apa se evaporă. Eliminarea, improprie, a apei de ploaie este cea mai frecventă cauză de 

deteriorare a zidăriei.  
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Degradare întâlnită la tencuială ,pereţi exteriori,  provocată de apa pluvială, Casă din 

Dâmbovița – 2008 

De asemenea, apa pătrunde în materiale poroase ale zidăriei, prin acțiune capilară; 

absorbția este exercitată de capilaritate. Apogeul creșterii capilarității  apei din materiale de 

zidărie poroasă depinde în principal de dimensiunea porilor și rata de evaporare de pe 

suprafața externă (pe măsură ce evaporarea crește, se reducere ascensiunea). Ascensiunea 

capilară crește cu timpul, deoarece sărurile solubile sunt transportate cu apa în zidărie și se 

concentrează acolo până când apa, care le transportă, se evaporă de pe suprafețele laterale ale 

peretelui.  

Zidăria, tradiționala, veche,  groasă de cele mai multe ori, prezintă uneori creșteri 

capilare de până la 8-10 m. În cele din urmă, apa poate avea acces direct la materialele de 

zidărie prin aer, fie prin condensare, fie prin depunerea de aerosoli, cum ar fi ceața sau sarea. 

Condensarea se produce când aerul este umed și suprafața de zidărie este mai rece decât 

punctul de rouă al aerului.  Condensarea se produce pe suprafața cea mai rece disponibilă; 

prin urmare, materialele „reci”, adică materialele cu densitate mare și conductivitate termică 

ridicată, sunt cele mai afectate de aceasta. Metalele și tipurile compacte de piatră sunt 

exemple de astfel de materiale reci;  

Apa de condens este mult mai periculoasă decât apa de ploaie, deoarece afectează un volum 

mare de aer în fața suprafeței reci, curățând-o complet de toate murdăria suspendată sau 

poluanții gazoși. Condensarea,  nu este suficient luată în considerare, "umiditatea" pe care o 

produce fiind atribuită creșterii umezelii, atunci când aceasta apare în registrul inferior al 

pereților sau atribuită  pătrunderii ploii, atunci când apare pe tavane și bolți. Consecințele 

unei diagnoze greșite sunt  grave.  
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Vântul 
Vântul este rezultatul diferitelor presiuni atmosferice în sistemul meteorologic. Direcția, 

viteza, rafala și frecvența sunt caracteristici importante ale vântului. Vitezele vântului variază, 

la înălțimi diferite și provoacă turbulență. Majoritatea datelor publicate privind vântul implică 

o cantitate considerabilă de medii cercetate, ceea ce reduce utilitatea acestor date atunci când 

se iau în considerare clădirile istorice. În mod cert, structura trebuie să fie suficient de 

puternică pentru a rezista presiunilor vântului; de asemenea, trebuie să reziste la absorbția 

provenită de la vânt. 

 

S-ar putea presupune că o clădire istorică, deoarece, a reușit să reziste la toate punctele forte, 

probabile, ale vânturilor în timpul existenței sale, aceasta va fi suficient de puternică pentru a 

rezista tuturor forțelor viitoare ale vântului, dar acest lucru nu este posibil întotdeauna, 

deoarece structura s-ar putea să se fi deteriorat, între timp și există întotdeauna posibilitatea 

unui vânt excepțional. Vântul grăbește eroziunea externă generală a majorității materialelor 

de construcții. În cazul în care, o bucată mică de nisip, contondentă, ajunge într-un gol din 

suprafața unei construcții tradiționale, rafalele de vânt se pot roti la viteze mari și, astfel, pot 

fora, o gaură destul de mare în piatră moale.  Evaporarea rapidă produsă de vânt, determină 

cristalizarea sării în interiorul peretelui, mai degrabă, decât la suprafață. Acest lucru 

descompune materialul peretelui și provoacă cavitație, care intensifică evaporarea și 

cristalizarea în continuare — un fenomen numit degradarea cavernoasă a pietrei. Acțiunea 

vântului, combinată cu nisip sau praf poate distruge în cele din urmă chiar și clădiri masive. 

Efectele cele mai grave ale presiunii vântului se găsesc în combinație cu ploaia.  

Cauze botanice, biologice și microbiologice ale degradării 
Iedera, pâlpâitorii și alte forme de viață a plantelor pot provoca daune în cazul în care se 

permite să crească în mod liber. 
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Tentacule(cârcei) proaspete de iederă pot, atunci când sunt îndepărtate cu forța, scoate o 

suprafață de zidărie, astfel încât, planta ar trebui să fie tăiată și eliminată iar apoi lăsată câteva 

săptămâni până când și-a pierdut puterea aderentă. Pe clădirile propriu-zise, mai degrabă 

decât pe pereți de grădină,  iedera trebuie să fie menținută  sub control pentru a preveni 

creșterea sa. 

Șerpărița și florile de perete, estetic sunt plăcute, dar indică, de obicei, degradare și întreținere 

deficitară. Într-adevăr, prezența lor indică adesea că evidențierea a avut loc, caz în care ar 

trebui reînnoită cât mai curând posibil, incluzând un agent toxic în mortar dacă creșterea 

plantelor este o problemă constantă. Unele tipuri de plante de tipul celor agățătoare nu 

deteriorează zidăria direct, dar trebuie totuși să fie ținute departe de streașină și jgheaburi 

pentru a evita blocajele. 

Plantele pot fi cultivate pe rame; avantajul acestui sistem vizează întreținerea superficială a 

peretelui atunci când  cadrul poate fi fixat și plantele aplecate intacte pe acesta. Rădăcinile 

copacilor și arbuștilor pot provoca blocaje și igrasie locală a solului prin trasarea traiectoriei 

lor, în canalele de scurgere, a apei de ploaie. În schimb, în solurile argiloase există bine-

cunoscut faptul că, în special plopi, pot deteriora fundațiile prin retragerea excesivă a 

umidității solului în timpul verii, rezultând contracția acestuia și deplasarea fundației cu 

fisurarea ulterioară a pereților principali și pereților despărțitori. Copacii și creșterea plantelor 

pot copleși clădirile istorice, și este necesară o întreținere constantă pentru a le controla.  

Bacteriile și lichenii pot provoca descompunerea materialelor de construcție prin producerea 

de acizi ce reacționează chimic cu materialul structural. Exemple în acest sens sunt bacteriile 

producătoare de sulfați care cresc pe piatră și lichenii dar și mușchii care produc acizi ce 

atacă plumbul și, de asemenea, sticla.  Algele, mușchii și lichenii cresc pe zidărie de cărămidă 

și piatră și construiesc humus în care pot crește plante mai mari și mai dăunătoare. Există un 

risc suplimentar de umezire și de pori dacă materialul nu este rezistent în mod corespunzător 

la îngheț. Unele microorganisme se dezvoltă rapid dacă aerul are o umiditate relativă de peste 

65% și se răspândesc rapid dacă există lumină. Ele pot lua forma unor pete de culoare 

imaculata. Un tratament durabil poate fi efectuat numai dacă sursa umidității este localizată și 

eliminată. După îndepărtare, există o pierdere de suprafață sub forma unor mici orificii, care 

pot fi aproape invizibile, la început. 

         Există foarte multe varietăți de alge; cele care apar pe majoritatea suprafețelor de piatră, 

cărămidă sau beton sunt de obicei pulberi sau filamente verzi, roșii sau brune, care pot fi sau 
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nu subțiri în funcție de condițiile de umiditate. Își obțin energia în mare parte din lumina 

soarelui, dar au nevoie de apă  pentru supraviețuire. Lichenii sunt o combinație de anumite 

alge și ciuperci care se pot reproduce pe suprafețe externe umede. Lichenii gri-portocaliu și 

albastru-verde văzuți pe calcar pot părea foarte atractivi, dar aparițiile semnificative ale 

acestora pot grăbi degradarea pietrei prin producerea de acizi oxalici. De asemenea, aceștia 

încetinesc procesul de uscare după ploaie, făcând, astfel, posibile daune de îngheț.  

          Mușchii au nevoie de o suprafață aspră și umedă pe care  pot colecta solul și murdăria; 

odată stabilite, tind să mențină umezeala în suprafața de sprijin a zidăriei sau a lemnului.           

Fungi  

Ciupercile, mucegaiurile și drojdiile nu necesită lumina soarelui pentru creștere;  depind de 

materialul organic, cum ar fi viața plantelor, pentru energia lor. Formele apar în mod normal 

ca puncte sau pete ce se pot răspândi pentru a forma un strat de culoare gri-verde, negru sau 

maro. Orice ciupercă are mai multe cerințe de bază pentru propagare și creștere: alimentare 

adecvată de apă și oxigen, temperatură adecvată, un substrat plăcut pe care să crească, spațiul 

pentru creștere și, în sfârșit, sursa de infecție. Dacă oricare dintre aceste cerințe este 

inadecvată, creșterea nu poate avea loc. Apa este un factor secundar al dezvoltării fungice; 

astfel, dacă ciuperca s-a stabilit într-o bucată de lemn și rata de uscare este mai mică decât 

viteza cu care apa este produsă prin descompunerea substanței lemnoase, atacul va continua 

pe o perioadă nedeterminată, odată cu degradarea consecutivă. Acest fapt subliniază 

importanța mișcării aerului și a ventilației. 

 

 

Insectele și alți dăunători ce produc cauze de degradare 

Materialele organice, cum ar fi lemnul, sunt vulnerabile la atacul insectelor. Insectele 

cauzează o cantitate mare de daune prin slăbirea lemnului structural și sunt o amenințare mai 

mare la adresa lemnului decât ciupercile.  

Eradicarea este mult mai simplificată prin faptul că diferitele specii aproape toate răspund la 

același tratament chimic. 

Identificarea insectelor 

Pentru identificarea acestora ar trebui puse următoarele întrebări: 

 ce tip de lemn este?  
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 ce mărime are orificiul de zbor?  

 ce fel de praf este prezentat?  

 ce fel de daune s-au produs?  

Grămezile  de praf produse și orificiile de zbor cu aspect curat, sunt de obicei simptome ale 

activității continue. Gândacii vii pot fi găsiți în sezonul de zbor atunci când apar pentru  

împerechere și pentru a depune ouă. Larvele sunt rareori găsite la inspecție, cu excepția 

cazului în care lemnul afectat este deschis pentru a explora amploarea pagubelor. 

 Insectele xilofage se pot răspândi prin zbor; acestea atacă atât lemnul, din esență tare, cât și 

din esență moale. O mare parte a atacului xilofag, se află în spațiile din acoperiș. Dacă atacul 

este activ, găurile de zbor sunt curate, cu margini ascuțite și de culoare crem. În zonele 

inactive, găurile vor fi murdare și de culoare gri. În cazul în care larvele au fost găsite în zone 

aparent inactive, toate locurile care au fost afectate și  ar trebui tratate. 

Furnicile lemnului (tâmplarului) 
În general, atacul apare pe lemnăria expusă și poate fi observat imediat ce începe, deoarece 

sunetul albinelor este foarte zgomotos. Atacul poate continua generații,la rând, în același 

lemn și poate provoca distrugeri complete. Furnicile au realizat tuneluri mari de 30–40 mm în 

diametru și până la 240 mm lungime, în care construiesc o serie de pereți despărțitori din praf 

de lemn și salivă pentru a forma celule. Un ou este pus în fiecare celulă și îi este furnizată 

hrana, sub formă de polen sau păstură; larva eclozează și se hrănește iar după aproximativ trei 

săptămâni petrecute în celulă și după alte trei săptămâni iese la suprafață, în lemn. Cu un 

ciclu de viață atât de scurt ,totuși, pot apărea daune severe.  

Albine de zidărie (Osmia rufa) 
Deși deteriorarea pietrei și cărămizii cauzate de albina zidăriei poate fi mai puțin răspândită 

decât cauzele mai cunoscute, precum cristalizarea sărurilor solubile, stratificarea incorectă, 

atacul chimic, creșterea vegetației și utilizarea mortarelor necorespunzătoare, descompunerea 

materialului poate, totuși, să fie considerabilă și ar putea fi mai frecventă decât se realizează. 

Există aproximativ 12 000 de specii de albine, toate având patru etape de dezvoltare: ouă, 

larvă, pupa și adult. Albina de zidărie este unul dintre tipurile solitare care nu locuiește într-o 

colonie, ci își sapă adăpostul, individual, în pământ și, ocazional, în piatră moale, în special 

gresie, cărămizi slabe și rosturi de mortar care se sfărâmă. Femela începe forarea primăvara și 
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formează o serie de galerii în care își depune ouăle. După ce a furnizat miere și polen pentru 

larvă, sigilează deschiderile, cu noroi și pleacă să facă alte celule. 

Albinele tinere apar vara, dar locuiesc în galerii până în primăvara următoare, când, la rândul 

lor, fac cuiburi suplimentare. Multe dintre aceste găuri sunt umplute cu apă, care se extinde la 

îngheț și face ca piatra să se desprindă. Fragmente mici de de piatră, recent rupte la baza 

peretelui sugerează o astfel de acțiune. 

Daune produse de animale și păsări 
Pericolul infectării cu paraziți în interiorul unei clădiri istorice depinde de trei factori: 

amplasarea, utilizarea și construcția acesteia. Amplasarea în apropierea docurilor sau a altor 

utilizări care pot încuraja dăunători, inclusiv clădirile agricole și clădirile cu densitate 

ridicată, crește riscul, la fel ca demolarea și redezvoltarea. Din păcate, locul de amplasare 

lângă  clădirile istorice permite adesea stabilirea dăunătorilor.. 

Deoarece excrementele păsărilor, liliecilor și insectelor sunt atât alcaline cât și acide, 

promovează degradarea suprafeței, pentru că depunerile închise la culoare  sunt dificil de 

îndepărtat. Dacă păsările reușesc să pătrundă în acoperișuri sau clădiri ele produc atâta 

dezordine  încât  duc la infestarea cu gândaci.  

Degradările provocate de factorul antropic 

Cauzele de degradare provocate de om sunt complexe și au implicații extinse în conservarea 

clădirilor istorice. Se poate spune că, dacă cauzele degradării proprietății culturale nu sunt 

analizate în mod corespunzător și dacă efectele fiecărui agent dăunător nu sunt cuantificate 

într-o anumită măsură, există pericolul ca priorităților greșite să le fie aplicate măsurile de 

protecție. Este nevoie de mai multe măsurători și de o evaluare a  efectului cauzelor de 

degradare provocate de om. Pentru a obține un rezultat aproximativ, trebuiesc efectuate studii 

comparative privind gradele de degradare în medii diferite.  

Producția industrială, împreună cu generarea de energie electrică, reprezintă  principala cauză 

a poluării atmosferice, precum și a traficului greu care produc pagube la vibrații. 

 

Deteriorarea prin vibrații       
  În abordarea efectelor vibrațiilor asupra clădirilor istorice, este evident că există puține 

cercetări ce au au vizat  vibrațiile. Vibrațiile traficului la sol, în special cele ale vehiculelor 

grele, sunt considerate o problemă gravă, deși atât aporturile de energie transmise în aer, cât 

și la sol sunt mici. Dificultățile practice de măsurare, necesare  gradelor ridicate de precizie 
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cerute pe o perioadă suficient de lungă, sunt considerabile, ținând cont de modificările 

meteorologice variabile și de temperatură datorate ciclului anual al anotimpurilor. 

   Deși amenințarea cu vibrații de la aeronavele comerciale supersonice s-ar putea să nu se 

materializeze, vibrațiile cauzate de vehiculele grele constituie un fapt și reprezintă un motiv 

de îngrijorare publică imediată. Un vehicul care circulă de-a lungul unui drum generează 

vibrații în clădirile adiacente în două moduri. Mai întâi, forțele de contact între roțile 

vehiculului și suprafața drumului generează oscilații de tensiune prin structura drumului, care 

sunt transmise prin teren la clădirile adiacente. Aceste solicitări cresc în raport cu cubul din 

greutatea pe osie a vehiculului, astfel încât o sarcină pe osie de 10 t  este de o mie de ori mai 

dăunătoare decât o sarcină pe osie de 1 t. 

În al doilea rând, undele de presiune care provin din dimensiunea, forma și viteza vehiculului, 

la fel ca o undă de arc, sunt transmise direct prin aer, împreună cu fluctuațiile de presiune, 

datorate în principal evacuării motorului și a celorlalte zgomote mecanice produse de vehicul. 

Un zgomot de 100 dB dă un presiune echivalentă de 2 N/m2  

           Sistemul de suspensie a roții vehiculului, axa dinamică,sarcinile și rigiditatea șasiului 

sunt factori importanți pentru inducerea vibrațiilor. Deoarece încărcările pe osie cresc în 

mărime, iar vehiculele grele nu folosesc un număr mai mare de osii, problemele de vibrații 

devin acum mai răspândite. În timp, efectul cumulativ al pagubelor pe care le provoacă va 

deveni mai evident. 

           Pe termen scurt, plafoanele de tencuială sunt deosebit de vulnerabile la vibrații. Se 

recomandă ca materialul din care este construit tavanul și starea acestuia să fie atent 

examinate înainte de orice expunere la vibrații. 

           Vibrația, care, deși poate fi mică, este suficientă pentru a provoca daune pe termen 

lung  într-o clădire istorică în stare de degradare avansată. Dovada daunelor rezultate în urma 

unui incident este aproape imposibil de obținut, deoarece este foarte dificil să se facă 

distincția între daune și vibrații și inevitabila îmbătrânire a unei clădiri. În acest caz, poluarea 

cauzată de vibrații accelerează probabil îmbătrânirea direct proporțională cu intensitatea sa. 

Este evident că daunele cauzate de vibrații sunt în general ireversibile și în termeni practici 

ireparabile. 

 Abordarea științifică a problemei poluării cu vibrații are la bază indicarea nivelului 

sau amplitudinea vibrațiilor, cum ar fi traficul, stivuirea sau efectul sonic care nu ar trebui să 

fie depășit pentru a  încerca stoparea cauzelor ce produc vibrațiile ce pot deteriora clădirile 
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istorice. Acest lucru se poate realiza prin extrapolarea datelor obținute din încercările de 

înregistrare pe termen lung, conceptul fiind bazat pe rezonanțe posibile în fiecare structură a 

clădirii, atunci când forma de undă a vibrațiilor perturbatoare conține aceste frecvențe 

rezonante.  

Poluarea atmosferică este produsul secundar al activităților industriale și comerciale, de 

încălzire și trafic. Cea mai semnificativă statistică este cantitatea de SO2 produsă per 

persoană. Controlul poluării este un factor important în prevenirea degradărilor moștenirii 

culturale. Există trei categorii normale de poluanți; în primul rând, particulele, granulația și 

praful, emise mai ales din coșurile de fum industriale; în al doilea rând, fum sau corpuri 

solide fin divizate, care se coagulează pentru a forma funingine; în al treilea rând, gazele, cele 

mai importante dintre acestea fiind dioxidul de carbon (CO2) și dioxidul de sulf (SO2). 

Poluanții gazoși pot găsi drumul către suprafața unei clădiri pe două căi principale, prin 

dizolvare, în ploaia care cade pe clădire sau reacționând direct cu clădirea în sine.  

 

Prima cale este cunoscută sub denumirea de „depunere umedă”, iar a doua ca „depunere 

uscată”. (Termenul „depunere uscată” poate fi înșelător, deoarece poluanții nu vor reacționa 

cu o suprafață complet uscată.) Distincția dintre depunerea umedă și cea uscată este 

importantă. Depunerea umedă are loc atunci când plouă sau ninge, în timp ce se usucă 

depunerea are loc aproape continuu. Depunerea umedă aduce poluanți de la nivel ridicat în 

atmosferă (și deci din surse îndepărtate), în timp ce depunerea uscată aduce și poluanți din 

surse locale. Calculele teoretice sugerează că depunerea uscată reprezintă o mare parte a 

sulfatului de calciu în suprafețele de calcar protejate în medii urbane poluate, deși acest lucru 

nu înseamnă neapărat că depunerea uscată este modalitatea predominantă de degradare. 

Deoarece carbonatul de calciu este solubil în acid, rezultă că poluanții descriși mai sus 

vor ataca inevitabil clădirile și monumentele de calcar. Chiar și ploaia sau aerul nepoluat pot 
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avea un efect, deoarece acidul carbonic rezultat din dioxidul de carbon care este natural este 

capabil să dizolve carbonatul de calciu. Cu toate acestea, atacul chimic poate fi doar prima și 

cea mai mică formă de atac, pentru că reacția chimică dintre carbonatul de calciu și poluant 

poate produce săruri ce pot continua degradarea la nesfârșit. Dioxidul de sulf și trioxidul de 

sulf, de exemplu, conduc la formarea sulfatului de calciu. Sulfatul de calciu nu este foarte 

solubil și eliminarea acestuia din piatră nu este facilă decât în condiții foarte expuse. Cu toate 

acestea, este suficient de solubil încât se poate dizolva parțial și apoi se poate recristaliza pe 

măsură ce piatra se udă și se usucă, iar presiunile generate de creșterea cristalelor sunt 

suficiente pentru a slăbi și descompune piatra și mortarul. Mai exista posibilitatea ca 

episoadele de ploaie cu o aciditate extrem de mare să contribuie direct la dizolvarea pietrei, 

dar putem sa nu mai vorbim de noțiunea de clădiri care se desprind  ușor de fiecare data când 

plouă.  

 Dacă cărămizile, țiglele pentru acoperișuri și teracota sunt rezistente la îngheț, este 

puțin probabil să fie afectate de poluare. În general, produsele de argilă bine arsă, cum ar fi 

cărămizile, țiglele și teracota sunt rareori afectate de cristalizarea sărurilor solubile, la fel și 

de sulfat.  

 Mortarurile de var sunt afectate de poluare, precum și de ploaie, vânt și îngheț. Varul 

este consumat treptat, expunând agregatul. Mortarele de var, din fundații, pot fi deteriorate de 

apa subterană, poluată. Tencuiala  tinde să iasă prin crăpăturile care lasă să intre ploaia ce 

poate provoca atacul de sulfat în substrat. 

Monumentele din aer liber sunt supuse permanent acțiunii factorilor de degradare din 

mediul înconjurător. De aceea majoritatea problemelor cu care se confruntă toate elementele 

acestui tip de patrimoniu, în special cele dispuse la exterior, cu influenţă asupra 

microclimatului din interiorul construcțiilor, sunt recurente.   

Arhitectura specifică unui anumit loc e influențată de un cumul de factori, fără ca 

vreunul dintre ei să fie determinant. Interpretarea arhitecturii tradiționale doar în funcţie de 

factorii climatici, de pildă, ar fi absolut simplistă. Câteodată, sate vecine având același climat 

și relief se dezvoltă diferit. Și totuși arhitectura tradițională a ținut cont în mod special de 

climă, având în vedere că casele aveau ca principal rol protecția împotriva intemperiilor.  

Acolo unde clima e călduroasă și uscată, se folosesc materiale cu inerție termică mare, 

ce mențin răcoarea. Acestea sunt chirpiciul sau piatra. Pereții sunt vopsiți în alb sau în culori 
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deschise pentru a reflecta radiația solară. Uneori, casele sunt parțial îngropate sau lipite de un 

versant pentru a profita de răcoarea pământului 

Acolo unde clima este călduroasă și umedă, casele erau înălțate de la sol, pentru a 

evita inundațiile, sunt uneori deschise sau au pereți subţiri, care permit aerisirea rapidă. 

În climatul rece, casa se structurează în jurul unei vetre mari care încălzește spațiul. În 

astfel de tipuri de climă, materialele folosite sunt grele și bune izolatoare termice, iar 

exteriorul se vopseşte în culori închise ce rețin căldura soarelui.  

Casele din Delta Dunării au panta acoperișului mai mică pentru că acolo plouă mai rar 

și iernile sunt blânde. Acoperișurile line, cu olane, sunt perfecte pentru o astfel de climă, 

întrucât, mențin răcoare vara și căldură iarna. În schimb, în Maramureș, acoperișurile au 

pante abrupte, pentru scurgerea rapidă a șiroaielor de ploaie abundentă. Panta nu reține nici 

stratul gros de zăpadă aşternut în timpul iernilor lungi. 

Apoi se foloseau materiale aflate la îndemâna oamenilor cum ar fi piatra, lemnul, 

cărămida produsă din lut, fie că vorbim despre cărămidă arsă sau nearsă, stuful, paiele etc. 

Trebuie menționat faptul că, cărămida a pătruns în arhitectura populară în special odată cu 

epoca industrială. Lutul și chirpiciul se foloseau din cele mai vechi timpuri, fiind foarte ușor 

de găsit și de prelucrat. Pentru o structura cu rezistență mai bune, oamenii armau lutul  cu 

împletituri de nuiele, aceasta fiind o arhitectură ce provine chiar din neolitic și care s-a 

menținut mult timp, în special în zona de câmpie.  

Tehnicile de construcţie utilizând pământ și lut sunt cunoscute și atestate cu 9000 de 

ani în urmă. De exemplu, cărămizile din noroi descoperite în Turkestan au fost folosite din 

anii 8000-6000 î.H. Pământul a fost folosit ca material de construcții în toate culturile antice, 

nu doar pentru case, dar și pentru edificii religioase.  

Așadar, construcțiile tradiționale sunt ansambluri complexe realizate din materiale 

organice și anorganice, cu proprietăți chimice, mecanice și fizice diferite, cu rezistență la 

factori de mediu, la exploatare, mișcări de teren, cutremure și la incendiu diferite, toate 

acestea reprezentând un factori de degradare alături de felul execuției clădirii.  

Termenul degradare, în domeniul ingineriei civile, face referire la orice schimbare 

negativă a caracteristicilor specifice (fizice, chimice sau mecanice), care poate afecta 

rezistența, stabilitatea sau durabilitatea unui material, element sau ansamblu construit. De 

asemenea, procesul de degradare al unui element de construcție, în funcție de amploarea 

acestuia, poate fi asociat cu diminuarea sau chiar pierderea performanțelor în exploatare. 
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Așadar, cauzele care conduc la apariția fenomenelor de degradare sunt diverse și pot fi 

specifice etapelor de proiectare, execuție, exploatare necorespunzătoare, precum și ca urmare 

a unor fenomene extraordinare naturale sau rezultate în urma interacțiunii dintre om și mediu.  

Durata de exploatare a construcțiilor este în strânsă legătură cu două elemente 

principale cu privire la durabilitatea materialelor utilizate în execuția lucrărilor de construcție, 

precum și la eficiența măsurilor de îndepărtare a factorilor de degradare și menținerea 

proprietăților compatibile cu exploatarea în condiții de siguranță. 

Iată care sunt principalii factori de degradare a clădirilor în general și zidăriei în 

special 

Factorul de risc Natura factorului 

Perioada de  

Probabilitate de apariție 

 

apariție 

  

     

 Factori naturali   

Precipitații, radiație solară Fizică Îndelungată  Cicluri continue  

Umiditate, temperatură (și variații 

Fizică Îndelungată 

 

Cicluri continue 

 

ale acestora) 

  

     

Zăpadă Fizică Îndelungată  Cicluri continue  

Vânt Fizică Îndelungată  Cicluri continue  

Aerul (natural, marin, poluat) Fizică Îndelungată  Continuu  

 Factori naturali excepționali    

Cutremur Fizică Instalare rapidă  Rar/ fără frecvență  

Mișcări ale terenului (deformații, 

Fizică Îndelungată 

 

Continuu 

 

deplasări) 

  

     

Tornadă, uragan, erupții vulcanice Fizică Instalare rapidă  Rar/ fără frecventă  

Alunecări de teren, avalanșe Fizică Instalare rapidă  Rar  

Factori rezultați din relația 

om 

– construcție - 

mediu    

Poluare Chimică Îndelungată  Continuu  
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Utilizare necorespunzătoare Fizică Îndelungată  Continuu/frecvent  

Lipsă lucrări de mentenanță 

Fizică/ chimică/ Medie și  Continuu/frecvent/ fără  

Biologică îndelungată 

 

Frecvență 

 

   

Greșeli în stadiul de proiectare, 

Fizică / chimică 

Medie /  Continuu / fără 

frecvență 

 

execuție Îndelungată 

  

    

Lucrări de intervenție Fizică/ chimică/ Instalare rapidă /  

Fără frecvență 

 

lipsă/necorespunzător executate Biologică îndelungată 

  

   

Pericolul uman (furt, politică, Fizică/ chimică/ Instalare  Rar/continuu/fără  

război, accidente, terorism) fără limită rapidă/medie  Frecvență  

 

Pentru a determina starea de degradare a unei construcții tradiționale, la nivelul unui 

material, element sau întregii structuri trebuie efectuate o serie de analize care să răspundă la 

cinci întrebări fundamentale .  

- Existență – există degradări la nivelul clădirii? 

- Localizare – unde sunt localizate degradările? 

- Tip – Care este tipul degradării identificate? 

- Extindere – Cât este de severă degradarea identificată? 

- Estimare – Care este durata de viață rămasă a construcției? 

Printre factorii de degradare cei mai agresivi în ceea ce privește zidăria, fie că este 

vorba despre pereți de lut armați cu paie sau nuiele, fie că este vorba despre cărămidă arsă 

sau nearsă și amestecuri de nisip var și apă, este de departe umiditatea. Indiferent de sursa 

umidității, prezența acesteia în cantități însemnate poate conduce la modificarea unor 

caracteristici fizice și mecanice ale materialelor, cum ar fi reducerea rezistențelor mecanice, 

diminuarea caracteristicilor de izolare termică, crearea unor condiții improprii de microclimat 

interior, degradarea elementelor supuse gelivității. Este important de subliniat faptul că existe 

diferențe fundamentale  între construcțiile vechi și cele moderne. În clădirile vechi umiditatea 

este produsă prin infiltrații și are un caracter cronic, iar în clădirile noi există o umiditate din 

construcție cu un caracter trecător. 
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Trebuie spus că posibilitățile de infiltrare a apei în clădirile istorice sunt multiple, dar  

principala cauză a prezenței umidității este ascensiunea apei din sol, prin capilarele 

elementelor de construcție. 

Un rol important în degradarea clădirilor vechi, datorită umidității, îl au sistemele de 

colectare și evacuare a apelor meteorice, de cele mai multe ori neglijate, fiind deteriorate sau 

întreținute necorespunzător. Acest lucru  determină  uneori degradări majore ale clădirilor 

vechi. Unii cercetători sunt de părere că, indiferent de modul în care pătrunde apa în 

elementele de construcție, fie datorită colectării deficitare, a acțiunii capilare sau a presiunii 

vântului, sursa principală este apa din precipitații. 

Să nu privim însă apa ca un rău absolut al elementelor de zidărie, căci fără ea acestea 

nu ar putea fi realizate. Amintim aici apa legată chimic, care are un rol esențial în formarea 

structurii materialelor și apa de hidratare, care determină cristalizarea compușilor chimici.  

În schimb apa are și multiple influențe negative asupra elementelor de zidărie – apa 

higroscopică – adsorbită sau absorbită și apa liberă sau reținută mecanic- reprezintă cauze ale 

degradărilor în special în cazul materialelor cu porozitate mare. Apa se regăsește în fază 

lichidă și pătrunde în structură capilară a materialelor de construcții, prin infiltrații din sol sau 

datorită apelor meteorice preluate deficitar.  Dar, se regăsește și în fază gazoasă modificând 

valorile umidității relative a aerului interior. . 

În ceea ce privește apa în stare solidă aflată în porii materialelor de construcție, este o 

parte din apa în stare lichidă, care nu s-a evaporat și care a înghețat în sezonul rece. Acest 

fenomen, datorită variațiilor de volum ale apei în cele două stări de agregare, poate produce 

degradări în structura materialelor de construcție. 

Dacă facem referire la ciclurile de umezire și uscare, trebuie menționat că doar apa 

libera și cea legată fizic variază. Indiferent de starea de agregare, apa produce importante 

degradări clădirilor vechi.  

Totuși intensitatea degradărilor depinde de caracteristicile materialelor de construcție 

– permeabilitatea la vapori, porozitatea, densitatea – caracteristici care influențează decisiv 

cantitatea de absorbție de apă. De exemplu, cărămida nearsă are o capacitate mare de 

absorbție de apă, fiind foarte poroasă, porozitatea scăzând odată cu temperatura de ardere a 

ceramicii.  

Trebuie menționat, de asemenea, că apariția fenomenelor de absorbție și adsorbție 

este condiționată de valoarea presiunii de saturație. Aceste fenomene apar atunci când 
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presiunea de saturație este mai mică decât presiunea parțială a vaporilor de apă de mediu, 

ceea ce înseamnă că materialul e cel care cedează umiditate, sub formă de vapori.  

Mecanisme de degradare  

Principalele mecanisme de degradare sunt ascensiunea capilară a apei din sol, 

gelivitatea, acțiunea biologică a microorganismelor și cristalizarea sărurilor solubile. 

Ascensiunea capilară 

În clădirile vechi, umiditatea de infiltrație a zidurilor poate proveni fie din sol, prin 

ascensiune capilară, fie din aer prin condensare. 

 Fundațiile sau pereții subsolului clădirilor vechi pot fi în contact direct cu apa, fie 

datorită modificărilor nivelului hidrostatic, fie din cauza unor defecțiuni la rețelele de 

instalații, însă, de cele mai multe ori, cauza infiltrării apei este acțiunea capilară. Acest 

fenomen se referă la mișcarea  ascendent a apei provenite din pânza freatică, într-un element 

de construcție. Forțele care se dezvoltă în porii materialelor de construcție sunt invers 

proporționale cu diametrul capilarelor.  Datorită porozității, apa se infiltrează și umezește 

zonele din proximitatea terenului, modificând astfel caracteristicile fizico-mecanice ale 

elementelor de construcție.  

Principalele caracteristici ale umidității capilare ascendente sunt: 

 Independența față de anotimpuri; 

 Capacitatea redusă de urcare prin pereți; 

 Impregnarea întregii grosimi a zidului de la un perete la celălalt; 

 Absorbirea apei din pământ; 

 Eliminarea relativ rapidă după repararea rețelei de apă sau după suprimarea 

contactului cu pânza freatică. 

Umiditatea rezultată prin condensarea vaporilor de apă are următoarele caracteristici: 

• Se manifestă în același an, în același anotimp; 

• Se ridică la un anumit nivel; 

• Udă suprafața pereților  și se combină cu materialele de finisare; 

• Absoarbe vaporii de apă din aer , prin răcirea vaporilor conținuți; 

• Se poate elimina rapid prin încălzirea  și ventilarea spațiului și apare din nou 

Caracteristicile umidității provenite în urma defecțiunilor instalațiilor de canalizare, ploi: 
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• se manifestă puternic, dar localizat într-o singură zonă a clădirii, pe o singură latură a 

acesteia;  

• Apare la o singură clădire sau la un număr limitat de construcții apropiate; 

Umiditatea produsă de pânza freatică se caracterizează prin: 

• Afectează întreaga clădire uniformă; 

• Nivelul maxim de creștere este în legătura cu direcția nord- est; 

Se cunoaște faptul că umiditatea ascensională poate urca până la o înălțime 

aproximativ egală cu jumătate din grosimea elementului de construcție. Acest fenomen este 

foarte des întâlnit în clădirile vechi și este responsabil, în foarte multe cazuri de degradarea 

acestora.  

Gelivitatea 

Gelivitatea este proprietatea materialelor de construcții de a se degrada sub acțiunea 

repetată a fenomenelor de îngheț și dezgheț.  

În clădirile vechi sunt folosite, în majoritatea cazurilor, materiale gelive, dar se produc 

degradări diferite în funcție de caracteristicile materialelor și de timpul de expunere la 

condițiile de mediu.  Cărămida își mărește permeabilitatea la vapori dacă este expusă în mod 

repetat la cicluri îngheț – dezgheț. 

În momentul în care ascensiunea capilară este însoțită de fenomene repetate de îngheț 

– dezgheț, la zidăriile realizate cu elemente ceramice și la tencuieli apar degradări sub formă 

de măcinări, exfolieri și desprinderi de material.  

Degradare prin gelivitate – Conac Golești 

Acțiunea factorilor biologici 
Prezența apei în elementele de construcție, zidărie, ale clădirilor vechi determină și 

apariția atacului biologic și a degradărilor produse de acesta. Apa din elemente de construcție 

favorizează apariția fungilor, algelor, mușchilor și lichenilor.  
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Atacurile  biologice sunt evidențiate de apariția unor cruste negre, pe paramentul 

clădirilor vechi și pe lângă partea inestetică produsă, acestea afectează și integritatea 

structurală a elementelor de construcție.  

 

Cristalizarea sărurilor solubile 

Sursele contaminării cu sărurile pot fi datorate prezenței unor compuși chimici între 

constituenții materialelor, pot proveni din ascensiunea apei din solul încărcat cu nitrați sau 

pot fi un efect al poluării mediului înconjurător.  

Degradările produse de acțiunea sărurilor sunt determinate de presiunea de 

cristalizare, în porii materialelor producându-se importante variații de volum. Acest fenomen 

poate cauza degradarea structurii materialelor și poate contribui la apariția eflorescențelor, 

respectiv a subflorescențelor. 

Eflorescențele sunt depozite pulverulente de săruri alcaline sau alcalino-pământoase, 

în formă cristalizată, care apar pe suprafața elementelor de construcție sub formă de pete sau 

benzi și se datorează migrării sărurilor din interior spre exterior, prin capilare, în urma 

fenomenelor de dizolvare, transport și evaporare a apei .  Trebuie spus că principală cauză de 

apariție a eflorescențelor este ascensiunea apei din sol. Aceasta transportă sulfați de calciu, de 

sodiu, de magneziu, de potasiu, hidrocarbonați, cloruri, în special clorura de calciu, de sodiu 

și de magneziu. Acestea se pot găsi dizolvate în pânza freatică, în concentrație scăzută.  

Clorurile afectează, cu precădere, edificiile expuse unui mediu marin. Datorită precipitării 

clorurii de sodiu, fenomen ce presupune mari variații de volum, după numeroase cicluri de 

cristalizare se pot produce degradări, de tipul exfolierii, dislocării sau măcinării elementelor 

expuse. Sulfații și carbonații au o solubilitate mai mare în cazul apei provenite din topirea 

zăpezilor, decât în apa de ploaie, solubilitatea maximă atingându-se la temperatura de îngheț.  

Degradări cauzate de umiditate  
Principalele cauze ale deteriorării materialelor sunt acțiunea factorilor climatici, 

cristalizarea sărurilor solubile, degradările produse de colonizări biologice.  

Degradări de natură fizică : 

1. Umezirea suprafețelor elementelor aflate în apropierea terenului natural; 

2. Exfolieri sau expulzări ale tencuielilor exterioare, cauza principală sisteme 

improprii de colectare și eliminare a apelor meteorice; 

3. Măcinarea suprafețelor exterioare din cauza acțiunii vântului; 
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4. Pătarea elementelor de finisaj exterior, cauzate de pătrunderea apei din 

precipitații; 

5. Dislocări și expulzări ale tencuielilor exterioare, produse de gelivitate; 

6. Măcinarea și dezintegrarea straturilor exterioare, datorită stagnării apei din 

materialele de construcție; 

7. Umflări ale tencuielilor din cauza permeabilității reduse la vapori și condiții 

improprii de microclimat interior. 

 

 

Expulzare tencuieli din cauza umidității ascensionale – Conac Golești 

 

Degradări de natură chimică 

1. Degradări cauzate de factori climatici și poluarea mediului înconjurător; 

2. Apariția eflorescențelor, subflorescențelor și alveolizarea, cauzate de 

cristalizarea sărurilor și care apare inclusiv la piatra naturală; 

3. Erodări și măcinări cauzate de mediul marin;  

4. Carbonatarea materialelor de construcție ; 

5. Degradări cauzate de nitrați și compuși ai acidului sulfuric. 

Degradări de natură biologică 

Atacul biologic asupra tencuielilor pe bază de mortar de var este rar întâlnit, ceea ce 

înseamnă că la clădirile tradiționale, la care folosea acest tip de mortar, atacul biologic nu 

reprezintă sursa cea mai importantă de degradare. Totuși, rocile calcaroase sunt colonizate 

deseori de o actinobacterie care provoacă degradări biologice în prezenta sărurilor solubile. 

Din păcate aceste tipuri de degradări nu pot fi eliminate complet și nici prevenite în totalitate.  
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Tot în cadrul atacurilor biologice se regăsesc mucegaiul, mușchii, lichenii, care atacă 

piatra și cărămida, provocând dislocări în structura acestora și determinând dezvoltarea unor 

acizi care reacționează cu materialul. Insectele și bacteriile atacă de asemenea piatra prin 

producerea unor acizi care distrug rocile calcaroase.  

În cadrul degradărilor mecanice mai sunt incluși ca factori de distrugere – 

cutremurele, alunecările de teren, incendiile, erorile de concepție structurală cauzate de 

necunoașterea proprietățile și rezistența solurilor ceea ce a condus la apariția crăpăturilor la 

articulații și înclinări ale construcțiilor. Pentru a încetini ritmul de degradare a zidăriilor 

clădirilor vechi sunt necesare analize periodice ale stării de conservare, eliminarea cauzelor 

care produc degradările și intervențiile pentru eliminarea acestora. Investigațiile se fac in –

situ și în laborator pentru a determina atât degradările și cauzele acestora, cât și compoziția 

chimică, proprietățile fizico-mecanice ale materialelor de construcții.  

Astfel, sunt evaluați o serie de parametri -  

          1.condițiile climatice, geografice, specifice amplasamentului; 

          2. caracteristici volumetrice și de amplasament; 

          3. examinarea vizuală a elementelor expuse; 

          4.evaluarea stării de degradare; 

          5..surse/ cauze ale degradărilor; 

          6.măsurarea parametrilor de microclimat interior/ exterior; 

          7.măsurarea umidității elementelor de construcție in-situ, utilizând tehnici non-

invazive; 

          8.prelevare probe și efectuarea determinărilor de umiditate în laborator; 

          9.interpretarea rezultatelor și stabilirea diagnosticului. 

Un alt material de construcţie care ridică probleme mult mai grave  de conservare, 

dată fiind natura lor organică, este lemnul, care a ocupat un rol predominant în multe zone ale 

globului, în diferite etape istorice. În construcţiile vechi româneşti s-au folosit esenţe foarte 

durabile, tisa, stejarul, gorunul, fagul, cele mai recente şi mai slabe fiind teiul, bradul şi 

molidul. De-a lungul epocii feudale, lemnul a fost pretutindeni utilizat pentru locuinţe, 

instalaţii gospodăreşti şi meşteşugăreşti, biserici şi fortificaţii, nu numai în mediul rural, ci şi 

în oraşele noastre. Cu cât ne întoarcem în trecut, până în preistorie, constatăm că acest 

material este dominant pentru construcţii, piatra întorcându-se cel mai târziu în zona nord 

estică a ţării, abia în secolul al XIV-lea (Maramureş, nordul Moldovei). Cercetarea structurii 
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din lemn a unui monument sau părţi de monument care are nevoie de lucrări de restaurare 

implică un colectiv pluridisciplinar, cu utilizarea metodelor de investigaţie potrivite, un rol 

principal fiind expertiza biologică care relevă cauzele care au contribuit la instalarea 

degradărilor, faza acestora, precum şi măsuri de stopare sau eradicare a fenomenului.  

 

 

 

 

Deteriorarea lemnului și a structurilor din lemn 

Lemnul este produsul unor plante - arbori, arbuști, subarbuști, liane lemnoase. Cel mai 

valoros lemn se găsește în trunchiul arborilor. Din punctul de vedere al lemnului, plantele 

lemnoase se împart în doua subîncrengături: rășinoase sau conifere (brad, molid, pin, duglas, 

larice etc.) si foioase (fag, stejar, tei, paltin, ulm, frasin, nuc, carpen, plop etc.). 

În construcții, cea mai largă utilizare o are lemnul de rășinoase, care are următoarele 

caracteristici: structura simplă și uniformă; durabilitate ridicată; proprietăți fizico-mecanice 

bune. În construcțiile istorice s-a folosit adesea și lemn de foioase, stejarul îndeosebi fiind 

cunoscut pentru rezistență și durabilitate. Lemnul este relativ stabil, durabil, rezistent, ușor, 

are un aspect plăcut, se prelucrează bine și este relativ ieftin. Deteriorarea lemnului poate să 

rezulte dintr-o combinație de factori cum sunt materialul, structura, factorii de mediu și 

folosirea. Înțelegerea proprietăților lemnului este esențială pentru a minimiza deteriorările și 

pentru a realiza reparații și restaurări rezistente, stabile și acceptabile estetic. 

Structura lemnului 

Lemnul este un material de natură organică cu o compoziţie chimică complexă, eterogen şi 

anizotrop, obţinut din arbori forestieri de esenţă răşinoasă sau foioasă. Lemnul are o structură 

fibroasă şi orientată, formată din celule cu membrane lignificate. Acestea formează ţesuturi 

specializate care conferă rezistenţă şi totodată servesc la conducerea apei cu substanţe 

minerale din sol şi a sevei elaborate.  La nivel microscopic, elementele anatomice principale 

ale lemnului sunt: traheidele, vasele (traheele), fibrele, parenchimul şi canalele intercelulare. 
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Traheidele sunt celule 

alungite, închise, ale căror capete sunt mai ascuţite în lemnul târziu şi mai rotunjite în lemnul 

timpuriu. Traheidele ocupă volumul cel mai mare (aproximativ 90 %) al lemnului de 

răşinoase şi se găsesc în lemnul multor specii de foioase. Vasele sau traheele sunt formate 

prin fuzionarea unui număr mare de celule cu pereţi relativ subţiri – elemente de vase – 

aşezate cap la cap în direcţie longitudinală şi ai căror pereţi intermediari au dispărut total sau 

parţial, rezultând astfel tuburi de diferite lungimi. Acestea servesc, la speciile de foioase, la 

conducerea în arbore a sevei brute. Elementele de vase la maturitate sunt celule deschise, 

perforate. Ele sunt foarte variate ca formă, dimensiuni, îngroşări ale pereţilor, perforaţii şi 

incluziuni.  Fibrele constituie elementele de rezistenţă ale lemnului de foioase. Ele sunt celule 

foarte alungite şi subţiri, cu pereţi groşi. Au contur de obicei poligonal în secţiune 

transversală, iar la capete sunt uneori dentate sau bifurcate spre a se ancora mai bine unele de 

altele. Fibrele sunt distribuite foarte variat în lemn, de la împrăştiate uniform, până la grupări 

caracteristice (benzi, zone sub formă de flăcări, zone insulare cu contur neregulat etc.). 

Lungimea şi grosimea fibrelor variază de la o specie lemnoasă la alta. De asemenea, proporţia 

fibrelor în lemn variază foarte mult de la o specie la alta, ajungând până  la 70 % sau chiar 

mai mult. Parenchimul din lemn, după poziţia pe care o are, este de două tipuri: parenchim 

lemnos şi parenchim de rază, întrucât se află în razele medulare. Parenchimul lemnos este 

format din celule parenchimatice dispuse paralel cu axa arborelui. Parenchimul de rază este 

format din celule parenchimatice dispuse radial, în formă de benzi, constituind în unele cazuri 

6
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2

Secţiune radiala

6

5

Secţiune tangenţială 

4

5
3

1

Secţiune transversală

b. Structura microscopică a lemnului de foioase

1 – element de vas (lemn timpuriu), 2 – element de vas (lemn târziu), 3 – fibră (lemn timpuriu), 
4 – fibră (lemn târziu), 5 – celulă de parenchim lemnos longitudinal, 6 – celulă de parenchim radial
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razele medulare ale lemnului. Canalele intercelulare sunt reprezentate prin canalele rezinifere 

la răşinoase şi canalele gumifere la foioase. Canalele rezinifere conţin doar răşini, în schimb 

cele gumifere conţin substanţe de diferite naturi: gume, răşini, uleiuri etc. 

Componenții chimici principali ai lemnului sunt celuloza, hemicelulozele și lignina. Celuloza 

este o polizaharidă cu molecula filiformă și reprezintă 50-70% din conținutul lemnului. Este 

constituentul principal al pereților celulari ai țesutului lemnos. Hemicelulozele însoțesc 

celuloza și reprezintă 15-27% din componența lemnului. Lignina este o substanță organică 

complexă, amorfă, ce impregnează peretele celulozic al celulelor țesutului lemnos, conferind 

acestor pereți impermeabilitate și rigiditate. Conținutul de lignină este de 26-29% la rășinoase 

și de 15-26% la foioase. La nivel macroscopic, datorită neomogenităţii, structura, aspectul şi 

proprietăţile lemnului diferă în funcţie de cele trei secţiuni principale care se pot executa prin 

trunchi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secţiunea transversală, făcută perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului; 
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 Secţiunea radială, longitudinală, care trece prin axa trunchiului; 

 Secţiunea tangenţială, făcută perpendicular pe rază şi tangentă la inelul anual. 

 

Defectele lemnului 

Lemnul ca material poate conține iregularități sau defecte care îi pot afecta rezistența 

mecanică și durabilitatea. Defectele limitează posibilitățile de utilizare, unele micșorează 

rezistența, altele influențează negativ aspectul. Defectele nu pot fi evitate în totalitate, în 

construcții fiind admise o parte din ele, însă într-o proporție limitată.  

Principalele defecte ale lemnului sunt următoarele: defecte de formă ale trunchiului; defecte 

de structură; noduri; crăpături; orificii de zbor și galerii de insecte; colorații anormale și 

alterații. Defectele pot fi naturale sau produse artificial în etapele de manipulare și prelucrare 

a lemnului. Între defectele de structură amintim fibra de compresie, care de obicei duce la 

deformarea accentuată sau crăparea lemnului prin uscare. Alt defect de structură este 

neregularitatea inelelor de creștere. Porțiunile cu creștere mai rapidă au de obicei o rezistență 

mai redusă, afectând proprietățile de ansamblu. Fibrele cu direcție neregulată fac prelucrarea 

să fie mai dificilă, dar pot uneori să ofere avantaje estetice. 

Nodurile sunt incluziuni ale ramurilor în trunchiul principal. Nodurile pot fi sănătoase, 

căzătoare, putrede. 

 

 

Crăpăturile sunt discontinuități în masa lemnului rezultate prin separarea elementelor 

anatomice ale lemnului. Sunt întâlnite frecvent crăpături radiale, care pornesc din inima 

lemnului; crăpături radiale datorate gerului; crăpături orientate după inelul anual. 
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Datorita faptului ca lemnul este un material organic, el constituie hrană sau adăpost pentru 

diverse insecte (gândaci, viespi, furnici, larve) numite insecte xilofage. Acestea produc galerii 

de diferite forme si dimensiuni, micșorând rezistența lemnului. Galeriile pot apărea la arborii 

în picioare, la lemnul umed doborât și la lemnul uscat din construcții sau mobilier.  

Unele colorații, cum este albăstreala la rășinoase, sunt datorate unor bacterii sau fungi care se 

hrănesc cu substanțele rămase în lumenul celulelor lemnului după ce acesta a fost doborât. 

Acestea afectează lemnul doar estetic, fără a-i diminua rezistența. Decolorările produse de 

putrezire (alterații) sunt însă  însoțite de o schimbare profundă a structurii, consistenţei şi 

proprietăţilor fizice şi mecanice ale lemnului, provocată de atacul ciupercilor xilofage. În 

stadiul avansat al putregaiului, lemnul devine sfărâmicios. În ce privește defectele produse 

artificial, o însemnătate deosebită o au debitarea și uscarea lemnului.  

Debitarea presupune decizii care influențează calitatea lemnului rezultat. Datorită 

conținutului de substanțe hrănitoare, alburnul este susceptibil în mod deosebit la atacul 

fungilor și al insectelor xilofage, așa încât îndepărtarea lui ar fi de dorit, dar această decizie 

are urmări financiare însemnate. Trunchiurile au în componență 25-30% alburn, dar în funcție 

de cum au fost debitate, unele scânduri sau grinzi pot ajunge le 50% alburn. Alt aspect al 

debitării este geometria tăierii trunchiului în scânduri. Felierea paralelă a trunchiului este cea 

mai economică, dar rezultă un număr important de scânduri care se vor deforma curb sau în 

secțiune paralelogram. Tăierea radială produce scânduri cu deformare doar pe lățime, dar 

acest mod de tăiere se face cu pierderi mari, deci rezultă material foarte scump. Există 

metode mixte de tăiere, din care rezultă un număr rezonabil de scânduri tăiate radial, restul 

materialului fiind tăiat oblic față de inelele de creștere. 

Prin uscare lemnul pierde o cantitate importantă de apă, ceea ce poate conduce la apariția 

unor deformări și a unor crăpături. Uscarea trebuie să fie controlată pentru a obține o 

minimizare a defectelor. Deformările apărute la uscare se datorează modificărilor 

dimensionale neuniforme pe care le suferă lemnul când pierde umiditate.  

Umiditatea și modificarea dimensională a lemnului 
Cea mai importantă problemă de conservare a lemnului o pune apa (umiditatea). Conținutul 

de apă (umiditatea lemnului) influențează alți parametri ai săi, începând de la conductivitatea 

electrică și termică, la capacitatea de legare cu adezivi, și până la dezvoltarea fungilor. Dar 

unul dintre aspectele importante este comportamentul dimensional. Numit popular mișcarea 

lemnului, vorbim de contragerea și dilatarea lemnului la variații ale umidității relative. 
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Prevenirea problemelor legate de modificarea dimensională a obiectelor din lemn vizează trei 

factori: lemnul, umezeala și aerul înconjurător. Numim cantitatea de apă conținută de lemn 

conținut de umiditate. Conținutul de umiditate al lemnului este dat de raportul între masa apei 

dintr-o bucată dată de lemn și masa acelei bucăți de lemn când este complet uscată. Masa 

uscată a lemnului este determinată prin încălzirea piesei de lemn într-un cuptor la temperatura 

de 100-105° până când aceasta încetează să piardă din greutate.  

Apa există în lemn în două forme, ca apă liberă și ca apă legată. Apa absorbită în peretele 

celular și care formează cu celuloza legături de hidrogen este numită apă legată. Apa din 

lemn care este în exces peste limita de saturație a fibrei se regăsește ca apă lichidă în 

cavitățile celulelor și este numită apă liberă. Punctul de saturație al fibrei este situația în care 

fibra este saturată cu apă legată, dar cavitățile celulelor încă nu conțin apă lichidă. Acest 

punct se situează de regulă între 25-30% conținut de umiditate al lemnului. 

Aerul poate să conțină o cantitate oarecare de vapori de apă. Raportul dintre cantitatea exactă 

de vapori de apă în grame și volumul de aer care o conține (mc) se numește umiditate 

absolută. Peste o anumită cantitate se produce saturația și apa în exces se condensează.  

 

Dar aerul mai cald poate să conțină o cantitate mai mare de vapori de apă, așa că exprimarea 

mai utilă în practică este umiditatea relativă. Aceasta este raportul dintre cantitatea de vapori 

existentă în aer la un moment dat și cantitatea maximă de vapori ce poate fi conținută în 

volumul respectiv de aer la temperatura dată (cantitatea la care aerul ar fi saturat cu vapori de 

apă). Umiditatea relativă a aerului este deci o valoare procentuală. 

Lemnul, ca material organic, conține apă. El poate să facă schimb (să absoarbă sau poate să 

cedeze) de umiditate cu aerul din jur, tinzând să ajungă la un echilibru cu acesta. La echilibru, 

există o corespondență între umiditatea relativă a aerului și umiditatea conținută de lemn; 
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astfel, unei umidități relative a aerului de 50% îî corespunde o umiditate a lemnului de circa 

11%.  

 

Apa în lemnul arborilor vii este întotdeauna peste punctul de saturație, putându-se ajunge 

până la o umiditate a lemnului de 200-300%. Când lemnul este tăiat, se pierde mai întâi apa 

liberă, și doar apoi o parte din apa legată. În orice porțiune din masa lemnului nu se pierde 

apă legată decât după ce toată apa liberă a fost eliminată. 

Lemnul este higroscopic, el este capabil să facă schimb de umiditate cu aerul înconjurător 

prin adsorbție sau desorbție. Cantitatea de apă rămasă în lemn este determinată de umiditatea 

relativă a aerului în care lemnul este păstrat sau uscat. După o uscare inițială, lemnul rămâne 

higroscopic. El răspunde schimbărilor umidității relative a aerului și pierde apă legată când 

umiditatea relativă a aerului scade, sau câștigă apă legată, când umiditatea relativă a aerului 

crește. Conținutul de umiditate la care lemnul ajunge în balans cu umiditatea relativă a 

aerului înconjurător se numește umiditate de echilibru. Corespunzător climei din țara noastră, 

lemnul uscat pentru construcții se consideră a avea o umiditate de echilibru de 12- 18%, iar 

lemnul pentru mobilă (pentru interior) de circa 8-10%. Temperatura influențează și ea 

umiditatea de echilibru.  

Măsurarea umidității lemnului se poate face măsurând una din proprietățile lemnului care 

variază predictibil cu umiditatea: masa, rezistența electrică, constanta dielectrică. În practică, 

două tipuri de umidometre sunt folosite pentru a măsura umiditatea relativă a lemnului: cel cu 

măsurare rezistivă și cel cu măsurare a dielectricului (capacitiv). Lemnul uscat este izolator, 
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dar lemnul ud conduce curentul electric. Cu cât conținutul de apă crește, cu atât rezistența 

electrică scade. Umidometrul rezistiv se folosește măsurând rezistența electrică între doi 

electrozi inserați în lemn pe direcția fibrei. Domeniul măsurat eficient este între 6% și punctul 

de saturație a fibrei. Sub 6% rezistența electrica crește prea mult pentru o măsurare relevantă, 

iar peste punctul de saturație a fibrei rezistența scade prea mult. Pentru umidități mai mari 

exista umidometre speciale, care în loc de curent continuu folosesc serii de impulsuri 

electrice. Pentru măsurători de durată, există aparate care permit fixarea electrozilor in situ. 

Legarea instrumentului la un calculator permite o monitorizare continuă a umidității lemnului 

în grinzile unei clădiri .Genul acesta de măsurare nu este potrivit pentru suprafețe finisate 

(vopsite, lăcuite), fiind intruziv.  Intruziunile metalice sau golurile din material în zona dintre 

electrozi pot vicia măsurătorile, dar eroarea este micșorată daca se face media între mai multe 

măsurători. Rezistența lemnului crește cu scăderea temperaturii, de aceea un instrument de 

măsură adecvat corelează variația acestor parametri. De asemenea rezistența specifică este 

diferită de la o specie la alta, deci un instrument de măsură adecvat va avea în memorie 

caracteristici pentru tipurile uzuale de lemn. 

Un alt tip de umidometru este cel care măsoară caracteristica dielectrică a lemnului prin 

măsurarea capacitanței. Instrumentul folosește curent electric alternativ, de obicei la frecvențe 

radio. Constanta de dielectric crește cu conținutul de umiditate, cu densitatea și cu 

temperatura. Metoda de măsurare este aplicabilă între 0 și 25% conținut de umiditate și are 

avantajul că nu este intruzivă, electrozii se aplică pe suprafață, fără a pătrunde în lemn. 

Dintre toate proprietățile afectate de conținutul de umiditate al lemnului, problema stabilității 

dimensionale solicită o mare atenție. Lemnul nu este doar higroscopic, el este și anizotropic: 

proprietățile sale diferă în funcție de direcția fibrelor și de așezarea inelelor de creștere. Din 

acest motiv modificările dimensionale ale lemnului sunt raportate la trei principii 

direcționale: longitudinal, radial și tangențial. Sunt de interes efectele cantitative ale 

conținutului de umiditate în ce privește comportarea dimensională anizotropică a țesutului 

lemnos. 

În faza inițială a uscării lemnului proaspăt doborât nu există încă un răspuns dimensional. De 

abia după pierderea apei libere, când încep să fie eliminate procente din apa legată, apar 

deformările.  
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În timp ce pe lungimea fibrei nu apar modificări dimensionale importante (0,1-0,3%), ele sunt 

semnificative și inegale pe direcția radială și pe cea tangențială. Modificarea pe direcția 

tangențială va fi mai importantă decât pe cea radială, din acest motiv așezarea cercurilor 

anuale este determinantă pentru deformările suferite de o piesă de lemn pe parcursul uscării. 

Modificarea dimensiunii pe direcție radială la uscarea de la punctul de saturație a fibrei (25-

30%) la cea de lucru (18%) este de circa 2-3%, iar modificarea pe direcție tangențială de 1,4-

2 ori mai mare decât cea radială. Scândurile și grinzile cu fibră neuniformă sau cu alte defecte 

structurale vor reacționa neuniform și în timpul modificărilor dimensionale vor apărea 

tensiuni interne care pot să determine crăparea, și deci reducerea rezistenței acestora, sau 

deformarea sub formă de curbare sau răsucire. 

Acțiunea factorilor de mediu asupra lemnului 
Lemnul este un material rezistent, dar deteriorarea lui poate fi provocată de factorii de mediu. 

Lemnul poate fi modificat, deteriorat sau chiar distrus de intemperii, mai ales de ciclurile de 

gonflare după expunerea la ploaie și contracție la uscarea determinată de razele soarelui. 

Variațiile rapide de umiditate provoacă crăparea lemnului, iar combinat cu precipitațiile, 

variațiile de temperatură și acțiunea razelor solare,  lemnul își schimbă culoarea pe o 

adâncime de câțiva milimetri, iar suprafața sa devine rugoasă. La nivel chimic, aceste 

modificări se reflectă în descompunerea celulozei și a ligninei. 

Avem de a face deci cu o acțiune combinată a energiei luminii, mecanice (contragere-

dilatare) și chimice. De regulă, pentru lemnul care este în mod constant umed se adaugă 

degradarea provocată de fungi (putregai), care survine rapid. Lemnul păstrat la interior suferă 
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și el datorită variațiilor de umiditate din aer, dar degradarea lui este mult mai lentă decât a 

celui expus la intemperii. 

Lumina 

Lemnul absoarbe bine energia luminoasă. Radiația vizibilă, dar mai ales cea UV, provoacă 

reacții fotochimice ce duc la decolorarea și degradarea lemnului în straturile de suprafață. 

Lignina este cea mai afectată. Totuși, datorită opacității lemnului, descompunerea este 

limitată la suprafață la circa 0,25 mm adâncime. Culoarea se modifică spre galben, iar la 

unele specii spre alb, pentru ca în cele din urmă să ajungă la un aspect gri. Schimbările de 

culoare depind de timpul de expunere, dar și de temperatură și de umiditatea din aer. În plus, 

radiația luminoasă este însoțită de efecte termice. 

Căldura 

Rezistența lemnului scade cu creșterea temperaturii. Încălzirea fără compensare prin creșterea 

umidității aerului (Rh) duce la o pierdere a apei din lemn. Când umiditatea relativă a aerului 

scade sub 40% lemnul se deshidratează și are tendința să crape. Pe de altă parte, la expunerea 

la temperaturi ambientale ridicate (55-65°C) pe perioade lungi (luni de zile) începe 

depolimerizarea celulozei și a hemicelulozelor. La circa 250°C componente ale peretelui 

celular se volatilizează sau pirolizează, apoi începe combustia (în prezența aerului) sau 

carbonizarea (în absența oxigenului). Ca și alte materiale, lemnul se dilată la creșterea 

temperaturii și se contractă la scăderea ei, dar procentele acestor modificări dimensionale 

sunt mult mai mici decât cele datorate modificării conținutului de apă al lemnului. În practică, 

dilatarea termică a lemnului este neglijabilă datorită intervalului relativ restrâns al 

temperaturilor la care lemnul este folosit (în comparație cu intervalul temperaturilor de 

folosire a metalelor, de exemplu). 

Umiditatea 

Relația lemnului cu apa a mai fost discutată în ce privește modificările dimensionale ale 

lemnului la variația umidității relative a aerului, dar umiditatea este și un factor esențial de 

degradare și biodegradare a lemnului. Uscăciunea, umezeala, variațiile de umiditate prea 

rapide sau prea ample, toate provoacă deteriorări lemnului. Deteriorările pot fi produse de 

schimbările dimensionale, prin creșterea activității chimice, sau prin apariția factorilor 

biologici de degradare. Aceste procese de degradare pot să apară individual, dar adesea 

acțiunea lor este combinată. Procesul de deteriorare poate să înceapă la doborârea copacului 

și să continue în timpul uscării și după aceea. 
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Lemnul este higroscopic, are afinitate pentru apă, atât în formă lichidă, cât și de vapori. 

Absorbția sau pierderea apei sunt dependente de temperatura și umiditatea aerului 

înconjurător și de cantitatea de apă deja conținută în lemn. Cum temperatura și umiditatea 

ambiantă sunt în continuă schimbare, și cantitatea de umiditate din lemn se schimbă continuu.  

Între umiditatea relativă a aerului și conținutul de umiditate al lemnului există o 

corespondență constantă pentru o specie dată, la o temperatură dată.  

 

 

 Când conținutul de apă al lemnului depășește 20%, condițiile sunt propice apariției atacului 

fungic. La temperaturi obișnuite, acest procent corespunde unei umidități relative a aerului de 

peste 70%. Proprietățile lemnului sunt astfel profund afectate, fungii descompunând lemnul. 

Scăderea conținutului de apă sub punctul de saturație al fibrei (30%) este asociată cu 

modificarea dimensională. Modificarea dimensională este provocată de expandarea 

microfibrilelor de celuloză și hemiceluloză din peretele celular al celulelor lemnului atunci 

când acestea leagă cu legături de hidrogen molecule de apă, care sunt polare. Lemnul este 

anizotropic, adică modificările dimensionale sunt inegale după direcția fibrelor lemnoase și a 

inelelor de creștere. Modificările sunt mai mari pe direcția tangențială la axa trunchiului și 

sunt minime pe direcția axială (pe lungimea fibrelor lemnoase). O schimbare a Rh 

(umiditatea relativă a aerului ) de la 50 la 60% va cauza lemnului o modificare dimensională 

de circa 0,45-0,9% pe direcția tangențială și de 0,3-0,6% radial (doar 0,03% longitudinal). 

Există un factor de variabilitate: nu doar specii de lemn diferite au factori de variație diferiți, 

ci și părți diferite din același trunchi. Aceste modificări diferențiate sunt una din cauzele 

comune ale deteriorării mobilei. Pentru lemn ca material, comportamentul dimensional se 

reflectă la nivelul structurilor din lemn sub forma unui stres care conduce la deteriorări. 
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Înțelegerea acestor fenomene este necesară pentru a putea explica și anticipa comportamentul 

structurilor din lemn. 

Un rol important pentru durabilitatea produselor și a structurilor din lemn îl are selectarea 

lemnului din punct de vedere al calității sale. Panourile secționate din apropierea măduvei 

trunchiului sunt mai instabile decât de la jumătatea distanței dintre măduvă și exteriorul 

trunchiului. Materialul obținut din lemn de reacție, lemn tânăr sau arbori cu fibra răsucită va 

avea tendința să se curbeze și să se răsucească la uscare.  

Schimbările de umiditate relativă a aerului duc la modificarea conținutului de umiditate al 

lemnului, reflectată în schimbări dimensionale, dar această modificare nu are loc peste tot 

uniform. Echilibrul nu va fi atins în același timp în toată masa lemnului, ci depinde de 

ușurința cu care umezeala din aer pătrunde în lemn. Lemnul de plop răspunde mai rapid 

acestor schimbări decât lemnul de castan. La temperaturi mai ridicate schimbările sunt mai 

rapide decât la frig. Schimbările sunt rapide în straturile superficiale și ajung mai lent în 

straturile profunde. De asemenea, accesul este mult mai rapid prin capetele fibrelor decât prin 

lateralul lor. Un furnir ajunge la echilibru în ore, în timp ce unei grinzi de mari dimensiuni 

poate îî trebuiesc luni ( o foaie de hârtie a ajunge la echilibru în minute). Lemnul cu defecte 

va reacționa diferit, iar lemnul cu suprafețele protejate prin lăcuire sau vopsire va reacționa 

mult mai lent la modificarea umidității relative a aerului. Diferențierea timpilor de răspuns în 

părți diferite ale lemnului va duce la mișcări diferențiate în blocul de lemn, provocând 

încovoieri, dislocări, fisuri și crăpături, fracturi ale fibrelor. Spre exemplu, stresul unui panou, 

chiar vopsit, va fi mai mare pe margini decât în centru, putând conduce la propagarea unor 

fisuri și crăpături. Aceasta deoarece schimbul de umezeală este mai rapid în zonele expuse 

ale capătului de fibră. Pentru a reduce această problemă, la pregătirea cherestelei pentru 

uscare în uscător se recomandă sigilarea capetelor fibrei, pentru a reduce fisurarea 

materialului la capete.  Când mișcarea lemnului este împiedicată mecanic, are loc compresia 

plastică, urmată de reducerea permanentă a dimensiunilor maxime ale piesei de lemn. 

Fenomenul poate fi observat în cazul podelelor din scândură sau parchet și la unele îmbinări 

de lemn la care capătul constrâns de îmbinare își modifică dimensiunile față de părțile libere. 

Schimbările frecvente ale umidității sunt principala cauză care produce deformări ale 

lemnului datorate gradientului de umiditate între suprafață și exterior.  

Cu timpul, răspunsul dimensional al lemnului la variații de umiditate poate sa scadă, probabil 

datorită efectului mecanic al contragerii și dilatării repetate, dar experimente cu lemn vechi 
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de mii de ani au arătat că el și-a păstrat higroscopicitatea și că reacționează în continuare 

dimensional la schimbările umidității. 

Conținutul de umiditate al lemnului este responsabil și pentru procesele de degradare chimică 

și biologică a lemnului. Când lemnul este uscat sub punctul de saturație a fibrei, rezistența lui 

crește. De exemplu, rezistența la compresie este aproape dublă la lemnul uscat de la verde la 

12%. Conținutul ridicat de umiditate permite dezvoltarea fungilor și a mucegaiului și 

favorizează infestarea cu insecte xilofage. Pentru structurile din lemn aflate la interior, un 

ideal ar fi o umiditate relativă a aerului de 50%, cu variații maxime de ±5%. În practică, 

lemnul care a stat într-o biserică la circa 70% Rh tinde să crape dacă este adus la un climat 

mult mai uscat. Obiectele tind sa accepte variații mai mari, dacă acestea sunt lente. Din 

păcate, nu acesta este cazul bisericilor în care a fost introdusă încălzire prin mijloace 

specifice locuințelor obișnuite. Sobele și centralele termice care nu sunt reglate adecvat vor 

introduce cicluri rapide de alternare rece-cald, și deci umed-uscat, care vor supune structurile 

din lemn la adevărate șocuri. Obiectele par să se acomodeze la variații de ±10%, dacă acestea 

sunt lente. Controlul temperaturii este primul pas pentru controlarea umidității relative. 

Poluarea 

De regulă, poluarea nu este o sursă majoră de degradare structurală a lemnului, dar are un 

efect estetic, afectând suprafața obiectelor din lemn, mai precis culoarea acestuia. Poluarea cu 

particule care se depun determină ștergerea deasă a prafului, provocând astfel abraziunea 

suprafețelor din lemn expuse vederii; suprafețele lăcuite sau pictate vor avea cel mai mult de 

suferit. Lemnul însuși este o sursă de poluare cu acid acetic, produs prin hidroliza 

hemicelulozelor, iar acesta provoacă coroziunea plumbului și degradează carbonatul de 

calciu. Unele combinații de lemn cu metal provoacă degradarea și pătarea lemnului; stejarul, 

datorită conținutului de tanin, se pătează în negru la contactul cu oxizii de fier.  

Fungii 

Circa 90% din lemnul care dispare în lume este descompus de fungi. Rezistența la degradare 

a lemnului se explică prin organizarea sa celulară. Polimerii insolubili care alcătuiesc peretele 

celular trebuie să fie descompuși enzimatic mai întâi pentru a putea fi apoi asimilați de către 

microorganisme. Acțiunea enzimatică se concentrează pe regiunile non-cristaline ale 

celulozei. Cum lemnul conține o pondere mai mare de celuloză cristalină decât celelalte părți 

ale plantei, el are o rezistență mai mare la degradare. Impregnarea cu lignină creează o 

barieră fizică în calea atacului enzimatic al polizaharidelor, de aceea doar acele organisme 
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care posedă enzime capabile să altereze lignina vor putea distruge lemnul. Conținutul redus 

de azot al lemnului scade și mai mult posibilitatea degradării lemnului. În plus, substanțe 

toxice pentru asemenea organisme sunt prezente în duramenul multor specii de arbori. 

Atacul fungilor se va petrece în etape, aceștia putând fi clasificați după tipul de acțiune pe 

care îl exercită. După doborârea arborilor, primele vor fi atacate și descompuse țesuturile 

lipsite de structură lemnoasă și va fi consumat conținutul celulelor plantei. De-abia apoi, dacă 

nu este eliminat conținutul de apă al lemnului, fugi specializați în descompunerea lemnului 

vor ataca pereții celulari ai celulelor lemnoase. 

Pe baza schimbărilor chimice și fizice care se petrec în lemn, fungii care descompun lemnul 

se clasifică în putregai brun, putregai alb și putregai moale. Putregaiul brun descompune 

celuloza, lăsând reziduuri de lignină care dau aspectul brun. Suprafața afectată prezintă fisuri 

transversale față de direcția fibrei, iar în stare avansată de descompunere mici bucăți 

prismatice, rectangulare, se desprind și cad. Este cea mai comună formă de degradare fungică 

a lemnului clădirilor. Putregaiul alb descompune atât celuloza, cât și lignina; lemnul devine 

albicios și pierde circa 90% din masă. Putregaiul alb afectează mai adesea lemnul de foioase. 

Putregaiul moale este numit și putregai cubic, după aspectul pe care îl dă materialului afectat. 

Este specific nivelurilor înalte de umiditate. Nivelul minim de umiditate în lemn pentru ca 

putregaiul să apară este 20%, dar nivelul preferat pentru dezvoltarea lui este de 40-50%. 

Totuși, odată pornită infestarea, unii fungi sunt capabili să transporte umiditatea de care au 

nevoie pe distanțe considerabile prin tuburi crescute în miceliu.  

Condițiile pentru o infestare fungică sunt: umiditate în lemn minim20%, de preferat peste 

28%(adică peste 85% Rh umiditate relativă a aerului),  temperaturi în intervalul 10-30°C, 

oxigen și o sursă de hrană (cel puțin lemnul însuși). Putregaiul survine adesea la contactul 

lemnului cu solul sau cu zidăria, mai ales când acestea sunt umede. Adesea infestarea fungică 

este urmată de o infestare cu insecte xilofage, care urmează traseul atacului fungic. 

Prevenirea și controlul vizează eliminarea condițiilor apariției infestării fungice sau tratarea 

lemnului cu produse chimice antifungice. 

Infestările bacteriene sunt mai rare și apar mai ales la lemnul ud arheologic. Unele bacterii 

sunt capabile să dezintegreze celuloza, hemicelulozele și lignina în condiții aerobe, dar 

apariția lor este foarte rară. 

Insectele xilofage 
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Multe tipuri de insecte pot sa atace lemnul pe parcursul drumului său de la arbore viu până la 

cherestea uscată. Infestarea poate afecta atât elementele structurale, cât și suprafețele estetice. 

Sunt și insecte care creează tunele în lemn, deși acesta nu este hrana lor. Un interes deosebit 

prezintă însă insectele care atacă lemnul uscat, hrănindu-se cu acesta: insectele xilofage. 

Cele mai distructive insecte xilofage fac parte din ordinul Coleoptera, ale căror larve se 

hrănesc cu lemn. În țări cu climat tropical distrugeri importante sunt datorate termitelor 

(Isoptera), dar acestea nu afectează lemnul în țara noastră. Multe xilofage atacă lemnul care a 

început deja să putrezească. Câteva dintre cele mai importante xilofage în regiunea noastă 

sunt Anobium punctatum, Xestobium rufovillosum și Hyloptrupes bajulus. 

Cariul (Anobium punctatum) este cea mai răspândită insectă de deteriorează lemnul în 

Europa.  

 

Cariul are un ciclu de viață compus din patru etape: ou, larvă, nimfă (pupă), adult. Femela 

depune ouă abia vizibile în crăpături ale lemnului sau în orificii de zbor mai vechi. Oul 

eclozează în circa patru săptămâni și larva se va hrăni cu lemn săpând galerii timp de doi, 

până la cinci ani, în funcție de climat și de tipul de lemn. În urma larvei prin tuneluri rămâne 

rumeguș (rezultat din digestie) care are o formă caracteristică fiecărei specii de insecte 

xilofage.  Tunelurile inițiale sunt prea mici pentru a fi văzute cu ochiul liber. La finalul 

dezvoltării larva sapă un tunel până sub suprafață. Aici se transformă în nimfă, și după 6-8 

săptămâni adultul părăsește lemnul infestat, de regulă prin orificii de zbor situate pe partea 

mai umbrită a obiectului. Orificiile de ieșire sunt circulare și au 1,5-2mm în diametru. Zborul 

are loc de obicei între mai și august. Adulții supraviețuiesc circa patru săptămâni, timp in care 

se împerechează și depun ouă. Un ciclu de viață similar au majoritatea insectelor xilofage.  

Este atacat lemnul de rășinoase, cât și de foioase, dar unele esențe sunt mai susceptibile decât 

altele, și de obicei este preferat alburnul. Duramenul nu este nici el imun, mai ales dacă există 

o infestare fungică. Tâmplăria realizată cu clei de origine animală este preferată (cleiul 

proteic este sursă de azot pentru insecte), dar placajul realizat cu adezivi sintetici este mai 
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puțin atacat. Duramenul îmbibat cu tanin al stejarului este atacat mai târziu, dar în cele din 

urmă, în condiții propice de umiditate, este și el infestat. Semnele atacului activ sunt orificiile 

curate, deschise la culoare, din care curge rumeguș fin. Speciile de insecte xilofage pot fi 

deosebite după forma și dimensiunea rumegușului pe care îl lasă: secțiune cilindrică cu 

capete neregulate, circa 0,5mm la Anobium punctatum, bulgări la Xestobium rufovillosum, 

cilindric cu capete netede la Hyloptrupes bajulus. Pentru a constata infestarea unui obiect din 

lemn, acesta se curăță cu aspiratorul, apoi sub el se plasează o coală neagră de hârtie. Pentru 

rezultate mai rapide temperatura poate fi crescută ușor (5°C).  

Severitatea și rata atacului insectelor xilofage este influențată de umiditate, temperatură, 

prezența alburnului, a rășinii, prezența atacului fungic. Insectele xilofage preferă lemnul cu 

un conținut mai mare de umiditate, de acea atacurile sunt mai rare în clădiri încălzite, unde 

lemnul este mai uscat. Larvele preferă alburnul și lemnul cu un conținut redus de rășină și se 

dezvoltă mai bine în lemn cu atac fungic – putregai moale sau uscat. Prevenirea presupune 

monitorizare și îndepărtarea surselor de umezeală. Capcane lipicioase pot fi utile pentru 

capturarea adulților, iar pentru Anobium există capcane cu feromoni.  

O altă insectă xilofagă, Xestobium rufovillosum , tot o membră a familiei Anobiidae, este 

cunoscută pentru distrugerea lemnăriei clădirilor istorice.  

 

Numele de ”orologiul morții” se datorează zgomotelor produse, serii rapide de 6-8 lovituri 

care se repetă. Ciclul de viață este similar cu al carilor, putându-se prelungi până la 10 ani. 

Larvele sapă mai întâi sub suprafață, apoi în adâncime, provocând daune severe. Sunt 

favorizate de prezența putregaiului moale sau alb. Adultul are 6-9 mm, mai mare decât cel de 

cari. Atacă adesea lemnul de stejar, dar și alte esențe, mai rar lemnul de conifere. Atacul este 

mai frecvent la lemnul pus în operă fără să fie bine uscat, sau la lemnul care a stat mult timp 

în condiții de umiditate sporită. Numărul orificiilor de zbor nu este pe deplin relevant pentru 
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severitatea atacului, fiind necesară execuția unor străpungeri de explorare (galeriile pot să se 

extindă mult în adâncime).  

Prevenția constă în eliminarea condițiilor favorabile atacului. Trebuie urmărite atent 

acoperitorile, șarpantele, scurgerile apei, conductele de apă, ferestrele sparte sau care nu se 

închid bine, alte defecte structurale care favorizează umezeala. 

Hylotrupes bajulus infestează de obicei arbori forestieri sau bușteni proaspăt tăiați, dar atacă 

uneori și alburnul lemnului uscat de conifere. Insecta are 10-20mm lungime, dar larva ajunge 

la 30mm. Orificiile de zbor sunt ovale și au 6-9 mm diametru.  De la începutul secolului XX 

statutul acestei insecte s-a schimbat de la rar întâlnită la cel de pestă, provocând deteriorări 

structurale lemnului de construcții. În cazurile de contaminare severă, integritatea structurală 

a lemnului este compromisă. Datorită timpului lung de dezvoltare a larvei, de obicei 

infestarea este detectată târziu. Este produs puțin rumeguș și sunt puține dovezi ale atacului în 

desfășurare. Tăierea lemnului scoate la iveală starea pulverulentă a acestuia. Uneori la 

suprafață sunt vizibile ondulări datorate galeriilor apropiate de suprafață. Dacă atacul este 

detectat înainte să devină sever, remedierea este simplă. Cazurile severe implică însă 

înlocuirea lemnului afectat. 

În contrast cu situația atacării lemnului din structurile construcțiilor, prezența tunelurilor 

ovale și a orificiilor de zbor neînsoțite de lemn dezintegrat, remarcată adesea pe lemnul 

clădirilor, este doar un semn al atacului în lemnul forestier, care nu persistă mult timp și nu se 

răspândește în lemnul supus uscării. .  

Concluzia este că elementele de zidărie dar și din lemn sunt expuse unui număr mare de 

factori de degradare, care pot afecta iremediabil construcțiile. Conservarea preventivă este 

prima și cea mai eficientă măsură pentru păstrarea timp îndelungat a acestor clădiri cu 

condiția ca aceasta să fie făcută de specialiști. Restaurările, acolo unde sunt necesare, trebuie 

realizate doar de specialiști, căci și lucrările de restaurare improprii sunt cauze de degradare 

ireversibilă de cele mai multe ori. 
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FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENŢĂ A ANSAMBLULUI ETNOGRAFIC 
                                       

DESCRIEREA ANSAMBLULUI 
 

( FAE / METN1) 

 

1. MUZEU DEŢINĂTOR:   
1.1. COD MUZEU: ……7104800…………1.2. DENUMIRE MUZEU  MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII-

GOLEŞTI..... 

 

2. IDENTIFICATORUL ANSAMBLULUI: …………Radu Oprea, Gorgoi 
Mihai……………………......….…………………………… 

 

2.1. NUMĂR INVENTAR: 

………………52449/5……………………………………………………………….......……………………..…………. 

 

3. DENUMIREA ANSAMBLULUI  (în muzeu): .........Gospodărie pomicolă din Maramureş......................................... 

 

4. DENUMIREA  ANSAMBLULUI  (la locul de origine): .......gospodărie 
ţărănească............................................................................. 

 

5. TIP ANSAMBLU:  ..........rural.......................................................................................................................... 

 

6. 

ETNIE:………română……………………………...............................................................................................................................
...... 

 
7. ZONĂ ETNOGRAFICĂ DE PROVENIENŢĂ: ……Maramureş………………………………………………………………… 

 

8. LOC DE PROVENIENŢĂ / AMPLASARE IN SITU:  

 

8.1. CĂTUN: ....................................................................... 8.2. SAT: …………Giuleşti……………………………………………… 

 

8.3. COMUNĂ: .........Fereşti   8.4.JUDEŢ: ………Maramureş………………………………… 

 

9. AMPLASARE ÎN MUZEU: 
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9.1.SECTOR GEOGRAFIC: ………… Muzeul etnografic în aer 
liber.……………….….………………………………………………. 

 

9.2.GRUPARE TEMATICĂ: ……………… zona etnografică Maramureş 
…………………………………………………………………… 

 

10. DATARE (text liber): ............................................... 

……………………………………....…….…………………………………………………………………………………………….………
…………… 

 

  DATĂ (PERIOADĂ) OBSERVAŢII 

ORIGINAL Începutul secolului al XIX-lea 

 

 

RECONSTITUIRE 1988, 2008 

 

Pimniţa a fost transferată în anul 1980 şi remontată în 1988. Casa a fost 
demontată şi remontată în 2009. 

COPIE  

 

 

 

11. MEŞTERI CONSTRUCTORI: 

 

Nr. 

crt. 

NUME PRENUME ROL 

 Nu se cunosc 
 

 

  
 

 

 
12. DESCRIERE ANSAMBLU (text liber):  

 

Casa, achiziţionată din Giuleşti, sat Fereşti, localitate situată la sud de Sighetu Marmaţiei, este construită din bârne de stejar, 

îmbinate în coadă de rândunică. Are planul compus din două camere şi două cămări, un târnaţ sau o şatră (prispă) pe două 
laturi, iar acoperişul de şindrilă în patru ape a fost precedat de acoperişul din paie. 

Cosoroaba şi stâlpii sălii sunt bogat sculptaţi, uniţi între ei cu arcade construite din contrafişe din lemn. Se remarcă uşa 
confecţionată în tăblii prinse în cuie ţigăneşti  şi decorată cu motive geometrice (romboidale).  

Interiorul locuinţei este dominat de cuptorul masiv, în continuare aflându-se colţul cu patul şi, opus acestuia, colţul cu laviţele. 
Cergile care acoperă patul, ştergurile de pe perete, împodobite cu alesături în roşu şi albastru, icoanele pictate pe lemn sau pe 
sticlă, canceele şi blidele de pe cuier se reunesc într-o compoziţie armonioasă. 
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Ansamblul gospodăresc, aparţinând sfârşitului de secol XIX, a fost achiziţionat între anii 1984 -1985, inaugurat în 1987, 

restaurat şi completat cu poarta, o şură, împrejmuirea, fântâna cu cumpănă şi coşul de mălai, în anul 2008. 

Gard de nuiele împletite în cununi, cu acoperiş din draniţă, este străjuit, la intrare, de Poartă sculptată, 4/4 secolul al XIX-lea; 

de mari dimensiuni, emblematică pentru o familie de oameni  gospodari şi mândri.  

  

 

 

 

 

13. COMPONENTELE ANSAMBLULUI: 
 

Nr. 

crt. 

NR. INV: DENUMIRE:  

1. 21467/5 -  Casă,  Giuleşti - Maramureş, 4/4 secolul al XIX-lea;  

2. 21102/2 -  Şură (două construcţii), Onceşti - Bârsana, Maramureş,  3/4 şi 4/4 secolul al XIX-lea; 

3. 21103/3 - Şură (două construcţii), Onceşti - Bârsana, Maramureş,  4/4 secolul al XIX-lea; 

4. 21468/6 - Fântână cu cumpănă; 

5. 21101/1 - Coş pentru mălai (pătul); 

6. 57235 - Gard de nuiele împletite în cununi, cu acoperiş din draniţă;    

7.  - Şopru de fân; 

8.  - Şopru de fân 

 

14. ÎMPREJMUIRI (cele care nu au o fişă separată de componente): 
………………….....………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
………….. 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
………..... 

 

15. NR. DOSARULUI ANSAMBLULUI: ……………………………………… 

 

16. REFERINŢE IMAGISTICE: 

Nr. 
crt. 

IMAGINE DIGITALĂ FOTOGRAFIE CLIŞEU DIAPOZITIV RELEVEU DESEN 

 Fişier Foto Maramureş 
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17. BIBLIOGRAFIE: ……… Muzeul Goleşti – Arhitectură, tradiţie şi continuitate. Secţia Aer liber....................….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….... 

 

18. ANEXE: 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………... 

 

19. INTOCMIT:          

NUME PRENUME DATĂ SEMNĂTURĂ 

Călin  Florin Gerard   
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FIŞĂ DE RESTAURARE 

  

1. COD DEŢINĂTOR: 7104800 

2. NUME DEŢINĂTOR:  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti 

3. NUMĂR  INVENTAR: 21467/5 

4. DENUMIRE OBIECTIV: Casă din satul Fereşti, comuna Giuleşti, judeţul Maramureş 

5. ANSAMBLU: Gospodărie pomicolă Maramureş 

6. ZONA DE PROVENIENŢĂ:  satul Fereşti, comuna Giuleşti, judeţul Maramureş 

7. ZONĂ ETNOGRAFICĂ:  Maramureş 

8. DATARE:  4/4 secolul al XIX-lea 

9. MATERIAL/TEHNICĂ: piatră, lemn, tăiat, cioplit, fasonat, îmbinare în coada de 

rândunică, cercuire, tencuite, văruire, spoit, şiţuit. 

10. DIMENSIUNI: L= 14 m , LA= 8 m, Î= 9  m 

11. LUCRAT ÎN: gospodărie     

12. UTILIZARE: casă de locuit         

13. DESCRIERE: Casă din bârne de stejar, îmbinată în coadă de rândunică. Este aşezată 

pe temelie de piatră. Formată din două camere de locuit, despărţite de o tindă rece, dispusă 

central. În spatele fiecărei camere, câte o cămară.  Prevăzută cu pridvor cu parmalâc pe  două 

din cele patru laturi . Stâlpii pridvorului sunt sculptaţi.  Acoperişul este în patru ape, din şiţă 

bătută la două rânduri. 

14. CUVINTE CHEIE: coadă de rândunică 

15. MOD DEŢINERE: achiziţie 

16. PROPRIETARI ANTERIORI: Tiplea Ioan 

17. ACHIZIŢIONAT DE:  Gorgoi Mihail, Oprea Radu 

18. ACT NR./DATA: 81/4.05.1985 

19. PREŢ ACHIZIŢIE: 89.000 lei 

20. LOC DE PĂSTRARE:  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti 

21. STARE DE CONSERVARE ÎNAINTE DE RESTAURARE: Acoperişul grav 

deteriorat. Cosoroabele casei au cedat, acoperişul prăbuşindu-se peste construcţie. S-au rupt 

cosoroabele, bârne de susţinere, căpriori, laţi. 

22. FIRMA CARE A EXECUTAT LUCRĂRILE: S.C.AXA-RECONST SRL, STR. 

BASARABIA, NR. 3, SIGHETUL MARMAŢIEI, JUD. MARAMUREŞ. 
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23. CONTRACT DE RESTAURARE: Nr. 1277 din 06.12.2007,  în valoare de 95.806,93 

lei. 

24. MATERIALE FOLOSITE: bârne din lemn masiv (cu dimensiuni ce variază între 5 şi 

14 m), şindrilă, cuie metalice, scoabe metalice (pentru consolidarea structurii acoperişului), 

substanţe chimice (sulfat de cupru, acid boric PA, bicromat de potasiu PA, sadolin).  

25. FIŞĂ ÎNTOCMITĂ DE: ……………………… 

 

 

 

                Înainte de restaurare                                                  După restaurare 
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FIŞĂ DE RESTAURARE 

 

1. COD DEŢINĂTOR: 7104800 

2. NUME DEŢINĂTOR:  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti 

3. NUMĂR  INVENTAR: 21468/6 

4. DENUMIRE OBIECTIV: Fântână cu cumpănă 

5. ANSAMBLU: Gospodărie pomicolă Maramureş 

6. ZONA DE PROVENIENŢĂ:  satul Fereşti, comuna Giuleşti, judeţul 

Maramureş 

7. ZONĂ ETNOGRAFICĂ:  Maramureş 

8. DATARE:  4/4 secolul al XIX-lea 

9. MATERIAL/TEHNICĂ:  lemn, piatră, tăiat, cioplit. 

10. DIMENSIUNI: L cumpănă= 6 m , Î stâlp= 4 m, D fântână= 1,2 m, Adâncime= 

1,5 m 

11. LUCRAT ÎN: gospodărie            

12. DESCRIERE: Stâlpul (piciorul) din lemn masiv de stejar se bifurcă în partea 

superioară, unde se  prinde cumpăna.  Ciutura este din  lemn de stejar. Fântâna este pietruită  

pe interior. 

13. CUVINTE CHEIE: cumpănă, ciutură 

14. MOD DEŢINERE: achiziţie 

15. PROPRIETARI ANTERIORI: Tiplea Ioan 

16. ACHIZIŢIONAT DE:  Gorgoi Mihail, Oprea Radu 

17. ACT NR./DATA: 8/14.05.1985 

18. PREŢ ACHIZIŢIE: 19.000 lei 

19. LOC DE PĂSTRARE:  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti 

20. STARE DE CONSERVARE ÎNAINTE DE RESTAURARE:  piciorul grav 

deteriorat, putrezit în partea inferioară (partea care a stat în pământ). Cumpăna putrezită, 

ciutura deteriorată şi ea. 

21. FIRMA CARE A EXECUTAT LUCRĂRILE: S.C.AXA-RECONST SRL, 

STR. BASARABIA, NR. 3, SIGHETUL MARMAŢIEI, JUD. MARAMUREŞ. 

22. CONTRACT DE RESTAURARE: Nr. 1277 din 06.12.2007,  în valoare de 

95.806,93 lei 
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23. MATERIALE FOLOSITE:  bârne din stejar, scândură de stejar, şuruburi 

metalice (pentru consolidarea stâlpului) substanţe chimice (sulfat de cupru, acid boric PA, 

bicromat de potasiu PA, sadolin).  

24. FIŞĂ ÎNTOCMITĂ DE: ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Înainte de restaurare                                               După restaurare 
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FIŞĂ DE RESTAURARE 

1. COD DEŢINĂTOR: 7104800 

2. NUME DEŢINĂTOR:  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti 

3. NUMĂR  INVENTAR: 21467/5 

4. DENUMIRE OBIECTIV: Poartă 

5. ANSAMBLU: Gospodărie pomicolă Maramureş 

6. ZONA DE PROVENIENŢĂ:  satul Fereşti, comuna Giuleşti, judeţul 

Maramureş 

7. ZONĂ ETNOGRAFICĂ:  Maramureş 

8. DATARE:  4/4 secolul al XIX-lea 

9. MATERIAL/TEHNICĂ: piatră, lemn, tăiat, cioplit, fasonat, îmbinare, şiţuit. 

10. DIMENSIUNI: L= 7 m , Î= 3,3 m.  

11. LUCRAT ÎN: gospodărie.     

12. DESCRIERE: Poartă, din bârne de stejar, formată din trei stâlpi ce delimitează 

cele două intrări: pentru persoane (poarta mică) şi pentru car (cele 2 porţi mari). Stâlpii şi 

cununa sunt sculptaţi cu motive florale şi geometrice. Porţile mari sunt decorate, în partea 

superioară, cu motivul „crucii”, realizat prin traforare.  Acoperişul este în patru ape, din şiţă 

bătută la două rânduri. 

13. CUVINTE CHEIE: coadă de rândunică 

14. MOD DEŢINERE: achiziţie 

15. PROPRIETARI ANTERIORI: - 

16. ACHIZIŢIONAT DE:  Gorgoi Mihail, Radu Oprea 

17. ACT NR./DATA:   /04.12.2007 

18. PREŢ ACHIZIŢIE:  - 

19. LOC DE PĂSTRARE:  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti 

20. STARE DE CONSERVARE ÎNAINTE DE MONTARE: Foarte bună 

21. FIRMA CARE A EXECUTAT LUCRĂRILE: S.C.AXA-RECONST SRL, 

STR. BASARABIA, NR. 3, SIGHETUL MARMAŢIEI, JUD. MARAMUREŞ. 

22. CONTRACT DE RESTAURARE: Nr. 1277 din 06.12.2007,  în valoare de 

4.215,8 lei 
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23. MATERIALE FOLOSITE: bârne din lemn masiv de stejar, şindrilă, cuie din 

lemn, cuie metalice, şuruburi (pentru consolidarea stâlpilor), substanţe chimice (sulfat de 

cupru, acid boric PA, bicromat de potasiu PA, sadolin).  

24. FIŞĂ ÎNTOCMITĂ DE: …………………. 
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Bordeiul din Castranova, județul Dolj 
 

FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENŢĂ A ANSAMBLULUI ETNOGRAFIC 
                                       

DESCRIEREA ANSAMBLULUI 
 

( FAE / METN1) 

 

2. MUZEU DEŢINĂTOR: 
1.1. COD MUZEU: ……7104800…………1.2. DENUMIRE MUZEU …MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII 

GOLEŞTI…....... 

 

2. IDENTIFICATORUL ANSAMBLULUI: …… Aurelian Motomancea, Vochin Filofteiu, Rizea Iulian, Vasile Novac 

 

2.1. NUMĂR INVENTAR: ……………………16758/161…………………………………………….......……………………..…………. 

 

3. DENUMIREA ANSAMBLULUI  (în muzeu): ...........Gospodărie viticolă Dolj ..................................................... 

 

4.DENUMIREA  ANSAMBLULUI  (la locul de origine): ....gospodărie ţărănească 

 

5.  TIP ANSAMBLU:  .................rural............................................................................ 

 

6. 

ETNIE:……………Română…………………..................................................................................................................................... 

 
7. ZONĂ ETNOGRAFICĂ DE PROVENIENŢĂ: ……………Dolj……………………………………………………………………… 

 

8. LOC DE PROVENIENŢĂ / AMPLASARE IN SITU: 

 

8.1. CĂTUN: ....................................................................... 8.2. SAT: …………Dobridor, Puţuri………………… 

 

8.3. COMUNĂ: ...............Moţăţei, Castranova................. 8.4.JUDEŢ: …Dolj………………………………………………… 

 

9. AMPLASARE ÎN MUZEU: 
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9.1.SECTOR GEOGRAFIC: …Muzeul etnografic în aer liber.………………………………………………. 

 

9.2.GRUPARE TEMATICĂ: ……… gospodării viticole Dolj.……………………………………………… 

 

10. DATARE (text liber): ........... sfârşitul secolului al XIX-lea........................................................... 

……………………………………....…….…………………………………………………………………………………………….………
…………… 

 

  DATĂ (PERIOADĂ) OBSERVAŢII 

ORIGINAL  

4/4 sec. al XIX-lea 

 

RECONSTITUIRE  

1984 

Demontate în 1980, Inaugurate (introduse în circuitul de vizitate) în anul 
1984 

COPIE  

 

 

 

11. MEŞTERI CONSTRUCTORI: 

 

Nr. 

crt. 

NUME PRENUME ROL 

 Nu se cunosc 
 

 

  
 

 

 
12. DESCRIERE ANSAMBLU (text liber):  

 

- Casă, sat Dobridor, com. Moţăţei, sfârşitul secolului al XIX-lea, face parte din gospodăria viticolă Dolj, împreună cu 
bordeiul. 

Locuinţa este înălţată pe temelie de piatră,  având planul ordonat pe două nivele: beci mare sub casă, cu intrarea 
situată sub foişor şi nivelul de locuit cu trei încăperi şi o tindă rece. Bucătăria şi camera de locuit sunt situate pe 
aceeaşi parte şi au dimensiuni mici; camera bună este dispusă pe latura opusă şi este mai mare. Holul, care separă 
odaia de bucătărie şi camera de zi, este larg, ceea de dovedeşte că aici se desfăşurau o bună parte din treburile 
casnice. 

Monumentul este construit din bârne de stejar îmbinate în căţel, accesul în locuinţă făcându-se prin foişorului dispus 
asimetric. Remarcăm sala de la faţada posterioară, unde există o a doua intrare. Acoperişul, în patru ape, are 
învelitoarea din ţiglă-solzi, iar pazia este crestată. 
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 - Bordei,  Castranova-Puţuri, judeţul Dolj, 2/4 secolul al XIX-lea 

Construcţie semi-îngropată, specifică zonelor aride ale Câmpiei Olteniei, bordeiul are formă arhitecturală specifică: 
plan în formă de “L”, cu spaţiul organizat în: gârlici  acoperit, cu pardoseală din pământ bătut, lipită cu lut, situat în 
rampă (fără trepte). El constituia spaţiul de acces spre camera cu vatra, numită la foc, care avea rol de tindă  şi 
bucătărie. De aici, se intră în camera de odihnă, numită la sobă, cu pereţi lambrisaţi, unde se aflau paturile tip prici, 

acoperite cu ţoale direct peste scândură, soba oarbă care se încălzea de la vatră, lada de zestre şi icoana împodobită 
cu un prosop cusut. Camera de locuit este singura care are fereastră, de mici dimensiuni, cu vedere la nivelul de 

călcare. Doar acoperişul se înalţă dincolo de nivelul solului, cu cca 1,8 m. El este lucrat în două ape şi are o structură 
complexă, formată din scânduri groase, numite mârtaci, peste care se aşează un strat gros de paie, de cca 1 m 

grosime, călcate cu picioarele. Învelitoarea era completată anual, după fiecare recoltă de cereale, punându-se mereu 

paie noi peste cele care începeau să putrezească. De remarcat că se mai foloseau şi crăci, joarde de viţă de vie, 
coceni, pentru „întărirea” acoperişului şi o mai bună fixare a paielor. 

Trebuie menţionat că acest tip de construcţie semiîngropată avea, în trecut, şi rol de „apărare” când zona era atacată. 
În fapt, bordeiul nu era expus duşmanului, era o locuinţă mai greu de găsit. 

O altă funcţie importantă a casei îngropate şi semiîngropate, este aceea că păstrează mai bine căldura pe timpul iernii, 
iar materialul combustibil era folosit în cantităţi mai mici. Pentru zonele de câmpie materialul lemnos era destul de rar.  

  

 

13. COMPONENTELE ANSAMBLULUI: 
 

Nr. 

crt. 

NR. INV: DENUMIRE:  

1. 16758/161 - Casă, sat Dobridor, com. Moţăţei, sfârşitul secolului al XIX-lea 

2. 7914/1  - Bordei,  Castranova-Puţuri, judeţul Dolj, 2/4 secolul al XIX-lea 

 

14. ÎMPREJMUIRI (cele care nu au o fişă separată de componente): 
………………….....………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
………….. 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
………..... 

 

15. NR. DOSARULUI ANSAMBLULUI: …………………………………… 

 

16. REFERINŢE IMAGISTICE: 

Nr. 
crt. 

IMAGINE DIGITALĂ FOTOGRAFIE CLIŞEU DIAPOZITIV RELEVEU DESEN 

 Fişier Foto Dobridor 

Fişier Foto Bordei 

     

       

M
uzeul G

olesti



62 

 

 

 

       

 

17. BIBLIOGRAFIE: ……… Muzeul Goleşti – Arhitectură, tradiţie şi continuitate. Secţia Aer liber..........................….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….... 

 

18. ANEXE: ………Act vanzare-cumpărare, Fişe analitice de evidenţă 
…………………………..……………………………………... 

 

19. INTOCMIT:          

NUME PRENUME DATĂ SEMNĂTURĂ 

Călin  Gerard    
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Fişă analitică de evidenţă nr.________________ 

Deţinător: ________ MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII-GOLEŞTI _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie: ____Bordei_____________________________________________________ ____________________ 
Tip: ____casă de locuit_________________________________________________________________________ 

Denumire populară : __Bordei_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

1. Ansamblu: ___ Gospodărie viticolă Dolj 
______________________________________ Nr. piese: ____________ 

Atribuire culturală: Localitate: ___ Puţuri _______________ Comună: _____ Castranova _________ 
Cătun: _____________________________________________ Judeţ: ________Gorj___________________ 

Ţară / Zonă: ___ România/Dolj _________________________ 

Etnie: _____română___________ Zonă etnografică: ________Dolj__________________________ 

Meşter: ____________________________________________________ Lucrat în: ___atelier rural___ 

2. Ctitor: ___ Ungureanu Ion__ 

Frecvenţă: ____rară____________________________________________________________________________ 

Datare (text): ____1/2 sec. XIX_____________________________________________________________ An de început: ________________ An de sfârşit: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod deţinător: _____7104800 __________ Nr. inv.: ___7.914/1________ Nr. inv. vechi: _______________ 

Colecţie: __________________________________________________________ Nr. inv. colecţie: ______________  
Clasat    Tezaur      Fond         Ordin Nr.: _______________ Data: ___________________ Poziţia: ___________ 
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3. Material / Tehnică (text):   bârne din lemn de stejar, cuie din lemn, pamânt, var, paie, tăiat, cioplit,  sculptat, îmbinat, cercuit, spoit, văruit. 
 

4. Material / Tehnică (cuvinte cheie):  tăiat, cioplit, îmbinat, sculptat, cercuit, spoit, văruit. 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimensiuni: L: _ m_La: __ m____Î: ___ m__ Altele: _____________________________________________________________________________________ 

5. Descriere:  Locuinţă semi-îngropată, cu  planul în formă de „L”, realizată din bârne masive de stejar, acoperit cu paie. Intrarea în bordei se face printr-un gârlici larg 
deschis, ce comunică cu tinda caldă (prevăzută cu vatră pentru gătit). Din tindă (la vatră) se trece în camera de locuit, prevăzută cu sobă oarbă şi paturi dispuse pe două 
laturi. Acoperişul, realizat în două ape, este învelit cu paie. 

Utilizare:__casă de locuit______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inscripţie:   Text:: _________________________________________________________________________________________ Limba inscripţiei: _______________ 

Marcă / Semnătură:  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Loc de colectare: Cătun: ___________________________________ Sat / Oraş: _____Puţuri_____ Comună: _____Castranova____________________ 

Judeţ: __Dolj_________ Achiziţionat de: _____ Novac Vasile, Vochin Filoftei_____________________La data:____ 30.09.1972_________ În uz:   Da 
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Bibliografie:_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Transformări/adăugirii:___Nu sunt. Construcţia este păstrată în forma originală. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Mod deţinere: 

achiziţie X cercetare   

donaţie   custodie    

transfer   altele: 

Proprietari anteriori: 

Ungureanu Ion 

Data intrării: Act nr. 681/30.09.1972 

Preţ achiziţie: __29.000_lei_ 

Loc de păstrare: Muzeul Viticulturii şi 
Pomiculturii-Goleşti 

Stare conservare: __foarte buna____ 

Bun de expus:   DA 

Fişă cons. / rest.: __________________ 

Foto: _________________________ 

Diap.: ________________________ 

Clişeu: _______________________ 

Desen: __________ Schiţă: ______ 

Întocmit: _______________________________________________________ 

Data / Semnătura: _______________________________________________ 

Expertizat / Verificat: _________________________________________________ 

Data / Semnătura: ________________  __________________________________ 

Cuvinte  cheie:____ locuinţă semi-îngropata, paie, gârlici_______________________________________________ 

Formă originală:__________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Casa din Gorgota, județul Dâmbovița 

FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENŢĂ A ANSAMBLULUI ETNOGRAFIC 
                                       

DESCRIEREA ANSAMBLULUI 
 

( FAE / METN1) 

 

3. MUZEU DEŢINĂTOR: 
1.1. COD MUZEU: …7104800………1.2. DENUMIRE MUZEU ……Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti....... 

 

2. IDENTIFICATORUL ANSAMBLULUI: ………… Vochin Filofteiu, Constantinescu Grigore……… 

 

2.1. NUMĂR INVENTAR: …………3086/1…………………………………………………………….......……………………..…………. 

 

3. DENUMIREA ANSAMBLULUI  (în muzeu): .........Gospodărie Pomicolă Dâmboviţa.......................................... 

 

4. DENUMIREA  ANSAMBLULUI  (la locul de origine): ......Gospodărie ţărănească...................................................... 

 

5. TIP ANSAMBLU:  ...........rural..................................................................................................................................... 

 

6. ETNIE:…………română…………………………..................................................................................................................................... 

 
7. ZONĂ ETNOGRAFICĂ DE PROVENIENŢĂ: ………Dâmboviţa………………………………………………………………… 
 

8. LOC DE PROVENIENŢĂ / AMPLASARE IN SITU: 

 

8.1. CĂTUN: ....................................................................... 8.2. SAT: ……Izvoru, Priboiu, Cândeşti Vale…………………… 

 

8.3. COMUNĂ: ............. Valea Lungă, Cândeşti, Voineşti… 8.4.JUDEŢ: ………………Dâmboviţa…………………………… 

 

9. AMPLASARE ÎN MUZEU: 

 

9.1.SECTOR GEOGRAFIC: ……………………Muzeul etnografic în aer liber, zona Argeş-Muşcel……………………………………. 
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9.2.GRUPARE TEMATICĂ: ……………Gospodărie pomi-viticole din zona Dâmboviţa………………………………………… 

 

10. DATARE (text liber): .....Casa din Valea Lungă – 1857..................................... 

……………………………………....…….…………………………………………………………………………………………….…………………
… 

 

 DATĂ (PERIOADĂ) OBSERVAŢII 

ORIGINAL  

sec. al XIX-lea 

Casa a fost demontată în 1967, restul construcţiilor – în 1968. 

RECONSTITUIRE 1971 

 

Întreaga gospodărie a fost remontată în anul 1971. 

COPIE  

 

 

 

11. MEŞTERI CONSTRUCTORI: 

 

Nr. 

crt. 

NUME PRENUME ROL 

 Nu se cunosc 
 

 

  
 

 

 
12. DESCRIERE ANSAMBLU (text liber):  

 

Casa din Valea Lungă – Gorgota, datată 1857, cu planul format din tindă şi cameră, este construită din gard de nuiele împletite, 
umplute cu pământ în amestec cu paie. Casa are prispă cu foişor şi stâlpi sculptaţi pe latura din faţă şi temelie din piatră de 

râu cioplită şi prinsă în mortar, cu beci semi-îngropat.  

Acoperişul, în patru ape, are învelitoare din şiţă lucrată cu motivul solzi de peşte, iar coama este decorată cu elemente 
traforate. Se remarcă pălimarul sălii, construit din bârne lungi şi scânduri tăiate la cuţitoaie. De asemenea, pălimarul prezintă 
un suport din lemn pentru ghivecele cu flori, decorat cu motivul dinte de ferăstrău.  

Scara de acces, cu treptele din lemn şi balustradă şi stâlpi sculptaţi, este adosată foişorului. 

  

Pimniţa cu timnic (încăpere subterană) este o construcţie cu două nivele : primul - timnikul- este situat la demisol, are pereţii 
din piatră şi podeaua din pământ. Deoarece construcţia păstrează o temperatură aproape constantă, aici se păstrau 
alimentele, dar şi o parte din băuturi; cel de-al doilea - pimniţa propriu-zisă - este situat deasupra solului. Are o sin gură 
încăpere, cu pereţii din bârne de stejar şi acoperişul în patru ape, cu învelitoarea din şiţă. Pe faţada cu intrarea are o sală 
înălţată, cu stâlpi de susţinere. 
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13. COMPONENTELE ANSAMBLULUI: 
 

Nr. 

crt. 

NR. INV: DENUMIRE:  

1. 3086/1 - Casă, sat. Izvoru, com. Valea Lungă, 1857;  

2. 3087/2 - Pimniţă cu timnic, sat Cândeşti Vale, com.  Cândeşti, 1822; 

3. 3088/3 - Povarnă, com. Voineşti, sfârşitul secolului al XIX-lea;  

4. 3089/4 - Grajd, sat Priboiu, com. Tătărani, sfârşitul secolului al XIX-lea.  

5. 57199 - Gard din laţi, cu babe duble 

 

14. ÎMPREJMUIRI (cele care nu au o fişă separată de componente): 
………………….....………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………
….. 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………...
.. 

 

15. NR. DOSARULUI ANSAMBLULUI: ……………………………………… 

 

16. REFERINŢE IMAGISTICE: 

Nr. 
crt. 

IMAGINE DIGITALĂ FOTOGRAFIE CLIŞEU DIAPOZITIV RELEVEU DESEN 

 Fisier Foto gospodarie 

Ştefăneşti 
     

       

       

 

17. BIBLIOGRAFIE: …………… Muzeul Goleşti – Arhitectură, tradiţie şi continuitate. Secţia Aer liber ………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.... 

 

18. ANEXE: ……Acte achiziţie…………………………………………………………………………..……………………………………... 

 

19. INTOCMIT:          

NUME PRENUME DATĂ SEMNĂTURĂ 
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Călin Florin Gerard   
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Casa din Moeciu-Bran,  județul Brașov 

 

FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENŢĂ A ANSAMBLULUI ETNOGRAFIC 
                                       

DESCRIEREA ANSAMBLULUI 
 

( FAE / METN1) 

 

4. MUZEU DEŢINĂTOR: 
1.1. COD MUZEU: ……7104800…………1.2. DENUMIRE MUZEU …MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII 

GOLEŞTI…....... 

 

2. IDENTIFICATORUL ANSAMBLULUI: ……………Vasile Novac………………………………......….…………………………… 

 

2.1. NUMĂR INVENTAR: ……………………10342/1…………………………………………….......……………………..…………. 

 

3. DENUMIREA ANSAMBLULUI  (în muzeu): ...........Gospodărie pomicolă Moeciu-Bran......................................................... 

 

4.DENUMIREA  ANSAMBLULUI  (la locul de origine): ....Casă cu ocol întărit.................................................................. 

 

5.  TIP ANSAMBLU:  ...............gospodărie.......................................................................................................... 

 

6. ETNIE:……………Română…………………..................................................................................................................................... 

 
7. ZONĂ ETNOGRAFICĂ DE PROVENIENŢĂ: ……………Bran……………………………………………………………………… 

 

8. LOC DE PROVENIENŢĂ / AMPLASARE IN SITU: 

 

8.1. CĂTUN: ....................................................................... 8.2. SAT: ……………Peştera…………………………………………… 

 

8.3. COMUNĂ: ...............Moeciu.................................. 8.4.JUDEŢ: …………Braşov………………………………………………… 

 

9. AMPLASARE ÎN MUZEU: 
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9.1.SECTOR GEOGRAFIC: …Muzeul etnografic în aer liber.………………………………………………. 

 

9.2.GRUPARE TEMATICĂ: ………construcţii pomicole, zona Transilvania…………………...……………………………………………… 

 

10. DATARE (text liber): ...........1837...................................................................................................................................... 

……………………………………....…….…………………………………………………………………………………………….…………………
… 

 

  DATĂ (PERIOADĂ) OBSERVAŢII 

ORIGINAL  

1837 

Conform actului de vânzare-cumpărare nr. 877/ 05.06.1975 

RECONSTITUIRE  

1980-1981 

Inaugurată (introdusă în circuitul de vizitate) în anul 1981 

COPIE  

 

 

 

11. MEŞTERI CONSTRUCTORI: 

 

Nr. 

crt. 

NUME PRENUME ROL 

  
 

 

  
 

 

 
12. DESCRIERE ANSAMBLU (text liber):  

Achiziţionată cu actul nr. 877/05.06.1975, de Vasile Novac, Grigore Constantinescu, Filofteiu Vochin, Radu Oprea, Gheorghe 
Dobrescu. Proprietar anterior: Cojanu Gheorghe Iancu. 

Provenind din satul Peştera, comuna Moeciu, zona Bran, Gospodăria de pomicultor casă cu ocol întărit şi crosnie are curte 

interioară, pavată cu piatră,  închisă de anexe gospodăreşti şi gard înalt cu pod şi acoperişul prelungit, în exterior, în spatele 

camerelor (crosnia) şi cuprinde casa şi anexele gospodăreşti (pentru adăpostirea vitelor, atelajelor şi instrumentarului 
pomicol aferent).  

Casa, înălţată pe o temelie din piatră de râu prinsă cu mortar, este construită din bârne rotunde de brad, cioplite pe 
două feţe, îmbinate în cheotoare rotundă (îmbinată stâneşte), la colţuri, iar în dreptul uşilor în montanţi verticali. Planul casei 
cuprinde trei încăperi: o tindă rece, dispusă central,  casa mare – de dimensiuni mai mari  (camera pentru oaspeţi) - şi 
bucătăria – cameră de locuit, prevăzută cu pat, sobă şi vatră, cu evacuarea fumului direct în podul casei. Pereţii sunt tencuiţi, 
interior şi, parţial, exterior, cu pământ şi văruiţi; pardoseala este din lut. Pe latura din faţă, are prispă deschisă, fără stâlpi de 
susţinere, rezultată din prelungirea cosoroabelor, căpriorilor şi a tălpilor, iar acoperişul, în patru ape, are învelitoarea din şiţă 
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de brad, bătută la trei rânduri. Ferestrele, de mici dimensiuni – pentru a păstra căldura, sunt dispuse pe două laturi (cu 
vizibilitate spre curtea interioară şi spre exteriorul gospodăriei). 

 

13. COMPONENTELE ANSAMBLULUI: 
 

Nr. 

crt. 

NR. INV: DENUMIRE:  

 10342/1 Casă cu anexe şi ocol întărit 

   

   

 

14. ÎMPREJMUIRI (cele care nu au o fişă separată de componente): 
………………….....………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………... 

 

15. NR. DOSARULUI ANSAMBLULUI: …………………14 – Gospodărie pomicolă Moeciu-Bran………………… 

 

16. REFERINŢE IMAGISTICE: 

Nr. 
crt. 

IMAGINE DIGITALĂ FOTOGRAFIE CLIŞEU DIAPOZITIV RELEVEU DESEN 

 Fişier Foto Gospodarie 
Bran 

     

       

       

 

17. BIBLIOGRAFIE: ……………………Muzeul Goleşti – Arhitectură, tradiţie şi continuitate. Secţia Aer liber..............................….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. ANEXE: 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………... 

 

19. INTOCMIT:          

NUME PRENUME DATĂ SEMNĂTURĂ 

Călin  Florin Gerard    
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Biserica din Drăguțești, comuna Cotmeana, județul Argeș 

FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENŢĂ A ANSAMBLULUI ETNOGRAFIC 
                                       

DESCRIEREA ANSAMBLULUI 
 

( FAE / METN1) 

 

5. MUZEU DEŢINĂTOR: 
1.1. COD MUZEU: ……7104800…………1.2. DENUMIRE MUZEU ....MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII GOLEŞTI 

 

2. IDENTIFICATORUL ANSAMBLULUI: ……………Iulian Rizea……………………………......….…………………………… 

 

2.1. NUMĂR INVENTAR: ……………17379/1……………………………………………………………….......……………………..…………. 

 

3. DENUMIREA ANSAMBLULUI  (în muzeu): ..................Biserică sătească......................................................................................... 

 

4.DENUMIREA  ANSAMBLULUI  (la locul de origine): .........Biserică............................................................................................. 

 

5.  TIP ANSAMBLU:  .........Biserică sătească................................................................................................................................ 

 

6. ETNIE:…………română…………………..................................................................................................................................... 

 
7. ZONĂ ETNOGRAFICĂ DE PROVENIENŢĂ: …………Argeş…………………………………………………………………… 
 

8. LOC DE PROVENIENŢĂ / AMPLASARE IN SITU: 

 

8.1. CĂTUN: ....................................................................... 8.2. SAT: ……Drăguţeşti………………………………………………… 

 

8.3. COMUNĂ: ............Cotmeana.................................. 8.4.JUDEŢ: ………Argeş…………………………………………………… 

 

9. AMPLASARE ÎN MUZEU: 

 

9.1.SECTOR GEOGRAFIC: …………………… Muzeul etnografic în aer liber, zona Argeş-Muşcel …………………………. 
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9.2.GRUPARE TEMATICĂ: ………………… Instituţii administrative şi de cult săteşti ……………………………………… 

 

10. DATARE (text liber): ........1814, conform inscripţiei din pridvor.......................................................................................................... 

……………………………………....…….…………………………………………………………………………………………….…………………
… 

 

  DATĂ (PERIOADĂ) OBSERVAŢII 

ORIGINAL  

1814 

Data achiziţiei: 1968 

Donată de: Obştea sătească a satului Drăguţeşti 

 

RECONSTITUIRE 1971 

 

Schimbat şindrila din stejar, în nut şi feder, în anul 2014. Remontat clopotniţă 
în 2014. 

COPIE  

 

 

 

11. MEŞTERI CONSTRUCTORI: 

 

Nr. 

crt. 

NUME PRENUME ROL 

 VEZI  DESCRIEREA 
 

 

  
 

 

 
12. DESCRIERE ANSAMBLU (text liber):  

Biserica cu hramul Sf. Nicolae din satul Drăguţeştii Cotmenii, monument de o largă respiraţie a geniului artistic anonim al 
oamenilor acestor meleaguri de legendă şi istorie, este o autentică şi valoroasă manifestare a artei naţionale tradiţionale. 

Acolo, de unde a fost strămutată, ea era aşezată pe unduirea uşoară a unui deal, pe valea Cotmeniţei. 

Meşterii care au lăsat culturii noastre  acest valoros monument de arhitectură, în lemn, din zona Argeş şi-au însemnat numele 

pe partea interioară a cosoroabei din pridvorul bisericii şi pe peretele exterior al pronaosului. 

Ei sunt: Marin Mihai – meşter, Tănase – meşter, Dumitru – meşter, Marin – meşter, Barbu – meşter, Şerban – meşter, 
Constandin Crucer şi Enache, Marin dulgheriu, Stanciu. De asemenea, inscripţionat pe peretele exterior al pronaosului, găsim 
şi anul realizării construcţiei  7322 (1814). 

Biserica este aşezată pe o temelie puţin înaltă din cărămidă, fiind construită din bârne de lemn de stejar, îmbinate la colţuri în 
coadă de rândunică şi respectă planul construcţiilor religioase tradiţionale din  perioada respectivă, având un plan dezvoltat 

pe lungime, de tip navă, formată din: pridvor semideschis, pronaos de dimensiuni mici, naos generos cu boltă semicirculară şi 
altar, turla, de formă octogonală, ce adăposteşte clopotul fiind situată pe pronaos cu acces din interior. Acoperişul este lucrat 

în patru ape, cu colţurile rotunjite, învelitoarea fiind din şindrilă prinsă în nut şi feder. 

M
uzeul G

olesti



75 

 

 

 

Accesul în curtea bisericii se face printr-un portic dublu, cu patru stâlpi decoraţi cu motive geometrice ce susţin un acoperiş 
în patru ape. Poarta în zăbrele este ornamentată cu decoraţii geometrice sub formă de cruci. Gardul, puţin înalt, este din bârne 
din lemn de stejar prinse în stâlpi verticali. 

Monumentul impresionează prin decorurile exterioare: un brâu median lucrat în torsadă care înconjoară întreaga construcţie, 
stâlpii pridvorului lucraţi în aceeaşi tehnică a torsadei prevăzuţi în partea superioară cu capiteluri – totul lucrat în lemn – 

înscriu construcţia în barocul popular. 

În interior, remarcăm iconostasul şi mobilierul, piese originale transferate odată cu monumentul, dar şi inventarul de cult 
creştin ortodox, aparţinând secolelor XIX-XX, donat de parohul Bisericii din Valea Mare-Argeş.  

  

 
13. COMPONENTELE ANSAMBLULUI: 
 

Nr. 

crt. 

NR. INV: DENUMIRE:  

1. 17379/1 Biserică de lemn, sat Drăguţeşti, com. Cotmeana, Argeş 

2. 57217 Poartă de acces (Portic) în curtea Bisericii 

3. 57218 Gard de împrejmuire Biserică 

4. 57030/63 Clopotniţă din Moşoaia, Argeş 

 

14. ÎMPREJMUIRI (cele care nu au o fişă separată de componente): 
………………….....………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………
….. 

………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………...
.. 

 

15. NR. DOSARULUI ANSAMBLULUI: ……………………………………… 

 

16. REFERINŢE IMAGISTICE: 

Nr. 
crt. 

IMAGINE DIGITALĂ FOTOGRAFIE CLIŞEU DIAPOZITIV RELEVEU DESEN 

 

1. 

Fişier Foto Biserica 
Cotmeana 

     

       

       

 

17. BIBLIOGRAFIE: …………… Muzeul Goleşti – Arhitectură, tradiţie şi continuitate. Secţia Aer liber ....................................….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.... 
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18. ANEXE: 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………... 

 

19. INTOCMIT:          

NUME PRENUME DATĂ SEMNĂTURĂ 

Călin Florin Gerard 2010  
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Conacul familiei Golescu, județul Argeș 

 

FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENŢA A MONUMENTULUI ETNOGRAFIC 
 

DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI 
 

 

1. MUZEU DEŢINĂTOR: Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti 

 

1.1. COD MUZEU: 7104800 1.2. DENUMIRE MUZEU:  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti. 

 

2. IDENTIFICATORUL CONSTRUCŢIEI:………nu este cazul………………………………………………………………………………… 

 

3. IDENTIFICATORUL  ANSAMBLULUI:…………nu este cazul……………………………………………………………………………… 

 

4. NUMĂR INVENTAR: …34089/3870……………………… 

 

 

5. DENUMIREA CONSTRUCŢIEI  (în muzeu): .........Conacul Goleştilor................................................................................................. 

 

6. DENUMIREA  CONSTRUCŢIEI (la locul de origine): .......Conacul Goleştilor...................................................................................... 

 

7. CATEGORIE: ……construcţie de zid………………………………………………………………………………………………………..........  

 

8. TIPUL  CONSTRUCŢIEI:  ........................conac......................................................................................................................... 

 

9. ETNIE: ……………română…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ZONĂ ETNOGRAFICĂ DE PROVENIENŢĂ: …………………Muşcel…………………………………………………………… 

 

11. LOC DE PROVENIENŢĂ/ AMPLASARE IN SITU: 
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11.1. CĂTUN: ………………………………………………………11.2. SAT : …………Goleşti………………………………………… 

 

11.3. COMUNĂ: ……………Ştefăneşti………………………11.4.JUDEŢ: ………Argeş……………………………………………. 

 

12. AMPLASARE ÎN MUZEU: 

 

12.1.SECTOR GEOGRAFIC : ............Ansamblul medieval al boierilor Goleşti...................................... 

12. 2.GRUPARE TEMATICĂ: ……………nu este cazul…………………………………………………………………………….... 

 

13. DATARE (TEXT LIBER):  1639/1640, construit de Stroe Leurdeanu şi Vişa din Goleşti, meşterul Stoica din Moldova 

 

 DATA (PERIOADĂ) OBSERVAŢII 

ORIGINAL  

1639/1640 

Restaurări: 1942-1944, 1960-1961, 2015-2016. 

RECONSTITUIRE nu 

 

 

COPIE  

nu 

 

 

14. OBŢINERE: 

MODUL DE OBŢINERE DATA 
 

Decret Regal emis de regele Carol a II-lea, publicat în Monitorul Oficial din 7 iunie 1939 

7 iunie 1939 

 

15. MEŞTERI CONSTRUCTORI: 

NUME PRENUME ROL 

Stoica   

   

   

 

16. DEŢINĂTORI ANTERIORI: 
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NUME PERIOADĂ 

OBSERVAŢII 

Familia Golescu 1640-1939 conacul a fost lăsat moştenire din 
generaţie în generaţie. Ultimii 

moştenitori au fost din familia Davila 

   

   

 

23. NR. DOSARULUI CONSTRUCŢIEI: ………………….....................................……………………………………………………..………… 

 

24. REFERINŢE IMAGISTICE: 

FOTOGRAFIE CLIŞEU DIAPOZITIVE RELEVEU DESEN 

     

     

     

 

25. DESCRIERE 

25.1. DESCRIERE CONSTRUCŢIE (text liber)  

 

Clădirea Conacului este realizată din zidărie de cărămidă, cu bolţi semicilindrice şi arce dublouri de cărămidă, la subsolul 
conacului, planşee de lemn, la nivelul peste parter, cu acoperişul-şarpantă de lemn şi învelitoare din şindrilă, bătută în 5-6 

straturi. 

Conacul este elementul central al ansamblului arhitectonic, cu clădiri anexă desfăşurate pe trei dintre laturile curţii conacului, 
refăcute în perioada 1784-1807, de către banul Radu Golescu: locuinţele pentru slujitori, grajdul cu fânar, baia turcească 
(latura de NV), arhondaricul/locuinţele pentru oaspeţi (latura de SV),  Şcoala slobodă obştească, Foişorul de pază şi Bolniţa 
banului Radu Golescu. 

Clădirea principală a fost construită în 1640, având cioplite data şi numele proprietarului, în piatra chenarelor de la ferestrele 

pivniţei. Ea a rezistat, de-a lungul secolelor, suferind unele transformări şi adăugiri (în secolele XVIII - XIX), în vederea sporirii 
spaţiului de locuit şi a confortului acestuia.  

 Identificăm trei faze de construcţie: 

În prima fază de construcţie - 1640 - clădirea are un plan dreptunghiular, cu latura mare pe direcţia NE-SV, aşezată în întregime 
pe o pivniţă şi cu un singur nivel de locuire, ridicat la 2m faţă de nivelul solului. 

Pivniţa are fundaţiile puţin adâncite în pământ (0,60 m de la cota pardoselii subsolului), zidurile acesteia sunt de grosimi 
considerabile (0,70-0,90m), din cărămidă, având, pe alocuri, zidărie din piatră de râu, prinsă în mortar. La nivelul solului, în 
zidăria pereţilor pivniţei, sunt tăiate goluri înguste (0,14x0,60 m), unele dintre acestea fiind încadrate cu chenare de piatră. 

Spaţiul pivniţei este alcătuit din 2 încăperi: 

- o încăpere mare, cu un şir de 3 stâlpi/piloni centrali care susţin, împreună cu pereţii 

laterali ai încăperii, bolţi cu penetraţii; 
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- a doua încăpere are o boltă cilindrică, sprijinită numai pe pereţii laterali; în partea de NV a acestei încăperi, se află tainiţa (loc 
de refugiu în caz de primejdie), izolată de restul pivniţei, având acces doar printr-un chepeng, din camera situată în colţul de V 
al clădirii conacului. 

Accesul în spaţiul pivniţei se făcea prin trei intrări: una, pe sub cerdacul de la faţada principală; a doua, pe latura din spatele 
conacului, opusă celei dintâi (şi care era cea mai folosită); a treia, pe latura de NE, marcată printr-un arc în plin cintru (sau 
semicircular, denumit și arc roman, propriu arhitecturii romane și, ulterior, celei clasice), din cărămidă, pe faţada actuală. 

Parterul, ridicat la 2 m deasupra solului, are zidurile exterioare din cărămidă de 0,60 m grosime.  

Intrarea principală în clădirea conacului se făcea din cerdacul mic, de formă dreptunghiulară (ale cărui urme se vad marcate, 
parţial, în pavimentul actual al curţii), situat pe latura de SE; de la nivelul solului, urcă o scară la cerdac; din acesta, o uşă 
dădea în culoarul interior (tinda) care separă camerele de pe partea stângă (2) de cele de pe partea dreapta (4). 

O a doua scară de intrare se află în pridvorul din colţul de NV al conacului (pridvor care a devenit, ulterior, o cameră/dormitor, 

urmele stâlpilor şi ale arcadelor acestui pridvor văzându-se şi astăzi pe peretele ce desparte cele 2 camere). 

Cele 2 camere din partea stângă a intrării păstrează cel mai mare număr de elemente originale: prima cameră păstrează bolta 
cu lunete şi pardoseala din cărămizi zidite pe lat, iar a doua cameră păstrează, în partea superioară a pereţilor, urmele 

lunetelor bolţii (aceasta din urma a dispărut şi a fost înlocuită cu un tavan simplu, sprijinit pe bârne din stejar).  

Acoperişul clădirii era conceput ca o şarpantă în patru ape, cu învelitoare din şindrilă bătută la cinci rânduri. 

A doua fază de construcţie se situează la sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea (1784-1807), când 
vornicul Radu Golescu a întreprins o vastă acţiune de reconstruire şi mărire a Curţii Goleştilor, operaţiune în urma căreia 
conacul dobândeşte o altă imagine. În această etapă, clădirea conacului este reparată şi mărită în urma distrugerilor provocate 
în incendiul din 1716. 

Parterul. Pe latura de NV, se adaugă un şir de camere, se alungeşte culoarul central (tinda), care devine un hol impunător şi se 
creează culoare noi (pe latura din dreapta intrării), pentru legătura interioară a camerelor. 

Pridvorul din colţul vestic este închis şi transformat în cameră/dormitor (scara de acces din această zonă fiind desfiinţată). 
Apare un nou pridvor, în colţul estic, cu funcţiunea de sufragerie şi loc de odihnă în timpul verii.  

Acest element de arhitectură, specific secolului XVIII - pridvorul cu coloane rotunde de zidărie, pe care se sprijină arcade bine 
proporţionate, dau o eleganţă aparte acestei etape constructive. 

Cerdacul/pridvorul din faţada principală (din prima etapă de construcţie) este înlocuit de un altul, dreptunghiular, de 
dimensiuni mai mari, acoperit cu o şarpantă în 2 ape, cu fronton neoclasic, sprijinit pe stâlpi din lemn cu o geometrie simplă. 

Etajul. Extinderea clădirii are loc şi pe verticală, prin ridicarea unui etaj cu structură de lemn şi pereţi de paiantă, placat cu 
şipci din lemn, pe exterior. Funcţiunea acestui spaţiu era de sală de recepţii, în prezent fiind afectată de degradări majore 

structurale şi de finisare, în special datorită materialelor de calitate inferioară, folosite la realizarea acestuia. 

Legătura parterului cu etajul se va realiza, acum, printr-o scară în spirală, din lemn şi metal, iar pe latura de V apare o scară de 

serviciu, tot din lemn, care face, de asemenea, legătura între parter şi etaj (pod). 

Pivniţa suportă modificări importante structurale: bolţile pivniţei primesc încă 2 şiruri de piloni de susţinere din cărămidă, cu 

arce dublouri, pentru a rezista supraetajării clădirii iniţiale. 

Intrările în pivniţă - cea de pe faţada principală şi cea de pe latura de NE - sunt închise, rămânând funcţională, până astăzi, 
doar cea de pe latura de NV. 

A treia fază de construcţie reprezintă modificări minore aduse clădirii conacului - necesitatea suplimentării spaţiului de locuit 
ducând la zidirea pridvorului din colţul de E al clădirii şi transformarea acestuia într-o nouă cameră, prin ridicarea unui perete 
la capătul holului mare. 

Restaurările din anii 1942-44 şi 1960 au înlăturat aceste adăugiri, revenindu-se la imaginea de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

Compartimentarea funcţională existentă este următoarea: 

Denumire, Suprafaţă, Pardoseală, Tavan, Finisaj pereţi 

Destinaţii şi arii SUBSOL: 
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Spaţiu - 24.20mp, pământ, lemn, cărămidă cu rost; 

Spaţiu - 19.85mp, pământ, lemn, cărămidă cu rost; 

Spaţiu - 105.70mp, pământ, Bolţi cărămidă, cărămidă cu rost; 

Spaţiu - 21.35mp, pământ, lemn, cărămidă cu rost; 

Spaţiu - 11.00mp, pământ, lemn, cărămidă cu rost; 

Spaţiu – 40mp, pământ, Bolţi cilindrice, cărămidă cu rost; 

Spaţiu - 21.70mp, pământ, Bolţi cilindrice, cărămidă cu rost; 

Cameră - 22.10mp, pământ, Bolţi cilindrice, cărămidă cu rost; 

Spaţiu - 23.20mp, pământ, Bolţi cilindrice, cărămidă cu rost; 

Spaţiu - 15.85mp, pământ, Bolţi cilindrice, cărămidă cu rost; 

Spaţiu - 6.70mp, pământ, lemn, cărămidă cu rost; 

Cameră - 39.40mp, pământ, lemn, cărămidă cu rost; 

Cameră - 10.35mp, cărămidă, lemn, cărămidă cu rost; 

Cameră - 10.45mp, cărămidă, lemn, cărămidă cu rost. 

 

Destinaţii şi arii la PARTER: 

Verandă - 52.40mp, piatră, lemn, zugrăveală de var; 

Camera de lucru - 25.85mp, cărămidă, lemn, zugrăveală de var; 

Dormitor-1, 29.30mp, duşumea lemn, zugrăveală de var; 

Dormitor 2, 27.30mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Hol -  65.20mp, scândură, lemn, zugrăveală de var; 

Camera de oaspeţi - 38.30mp, scândură, lemn, zugrăveală de var; 

Pridvor deschis - 27.30mp, cărămidă, lemn, zugrăveală de var; 

Hol - 17.70mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Camera orientală - 22.00mp, cărămidă, lemn, zugrăveală de var; 

Salon de iarnă - 43.65mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Hol - 17.90mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Hol - 5.90mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Depozit - 12.90mp, cărămidă, lemn, zugrăveală de var; 

Acces pod - 6.45mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Sas - 5.30mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Camera - 9.20mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Camera - 11.85mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 
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Dus -1.50mp, gresie, lemn, zugrăveală de var. 

 

Destinaţii şi arii la ETAJ: 

Casa scării - 21.75mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Depozit - 11.60mp, duşumea, lemn, zugrăveală de var; 

Salon - 88.80mp, scândură, lemn, zugrăveală de var. 

 

 

25.2. DESCRIERE ANALITICĂ (STRUCTURĂ CONSTRUCTIVĂ) 

 

26. PLAN: 

TIP 

 

vezi descrierea şi foto ataşate 

DESCRIERE  

 

 

DIMENSIUNI  

 

 

27. FUNDAŢIE: 

ADÂNCIME  

0,5-0,6  m 

MATERIALE  

cărămidă, piatră, mortar 

 

TEHNICI  

lăcriţă, asize, zidărie normală de cărămidă 

 

   

28. TEMELIE: 

ÎNĂLŢIME  

2,5 m 
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MATERIALE cărămidă, piatră, mortar 

 

 

TEHNICI  

 

zidărie continuă din cărămidă pe mai multe rânduri, cărămidă şi piatră, piatră, în tehnica asizelor, 
lăcriţă şi normală (una peste cealaltă cu îmbinare pe jumătate). Temelia parterului constituie pereţii 
pivniţei 

 

29. SOCLU: 

ÎNĂLŢIME nu este cazul 

 

MATERIALE  

 

 

TEHNICI  

 

 

 

30. PIVNIŢĂ (BECI):……… cu mai multe încăperi…………… 

 

30.1.  AMPLASARE: ……… sub toată suprafaţa conacului  
30.2.  

 PEREŢII PIVNIŢEI TAVANUL PIVNIŢEI 

MATERILAE cărămidă, piatră, mortar 

 

cărămidă, mortar 

TEHNICI zidărie din piatră, zidărie din cărămidă în mai 
multe rânduri, în asize, lăcriţă şi normală, 
stâlpi susţinere cu arcaturi 

 

 

arcaturi, semicilindru 

  

31. PARDOSEALĂ:………cărămidă la un singur rând, prinsă pe latura mică legară cu ciment…...……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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32. PEREŢII CONSTRUCŢIEI: 

MATERIALE  

cărămidă 

 

TEHNICI  

în mai multe rânduri, cu îmbinare pe jumătate 

 

ÎMBINARE PEREŢI ţesătură continuă de cărămidă 

 

 

ÎMBINARE COLŢURI  

ţesătură continuă de cărămidă 

 

 

 

33. ACOPERIŞ: 

 

33.1.TI

P 

în 4 ape, pe două niveluri 

 

  

ŞARPANTĂ: 

TIP 

ŞARPANTĂ 

cu înclinaţie mică, din căpriori şi laţi de răşinoase 

 

MATERIALE  

lemn, cuie 

 

TEHNICI  

îmbinare prin cioplire şi fixare în cuie metalice 

 

ÎNĂLŢIME  

 

DETALII  
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ÎNVELITOARE:   

MATERIALE  

şiţă 

 

 

TEHNICI confecţionată manual, la cuţitoaie, prinsă în 5 straturi 

 

 

 

DETALII  

tratată antifungic, ignifugată 

 

    

34. SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARAREA HRANEI: 

ÎNCĂPERE TIP POZIŢIONARE 
MATERIALE TEHNICI 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

35. SISTEMUL DE EVACUARE  A FUMULUI: ……nu există……(coşuri decorative)……………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

36. SISTEMUL DE  ILUMINAT: 
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NATURAL 

 
ferestre largi 

 

ARTIFICIAL iluminat 220 v, becuri led 

 

  

37. ELEMENTE DECORATIVE: 

AMPLASARE MOTIVE TEHNICI 

 

brâu superior, sub cornişă 

 

linii drepte şi frânte stucatură 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

38. INSCRIPŢII:  

TEXT 

ORIGINAL 

 în chirilică, vezi foto 

 

 

LIMBĂ 

chirilică 

ALFABET  

TEXT TRADUS 1639/1640, Stroe şi Vişa, meşterul Stoica, în vremea domnitorului Matei Basarab 

 

AMPLASARE ancadramente ferestre beci 

 

 

 

42. STARE DE CONSERVARE (text): ………foarte bună…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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42.1. PRIORITATE INTERVENŢIE (evaluare pe o scară de la 1 la 5; 1 însemnând necesitate de intervenţie rapidă): nu este cazul 

 

43. LUCRĂRI DE CONSERVARE 

DATA LUCRAREA AUTORI OBSERVAŢII 

 

1941-1942 

restaurare generală INCOOP  

 

 

   

 

44. LUCRĂRI DE RESTAURARE 

DATA LUCRAREA AUTORI OBSERVAŢII 

2015 reabilitare ansamblu Goleşti CJ Argeş  

 

 

   

 

45. INTOCMIT: 

NUME PRENUME DATĂ SEMNĂTURĂ 

 

Călin 

 

Florin Gerard 

 

25-IX-2015 
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Fotografii 

Casa din Giulești, județul Maramureș 
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Bordei Castranova, județul Dolj 
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Casa din Valea Lungă – Gorgota, județul Dâmbovița 
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Casa din Moeciu-Bran, județul Brașov 
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Biserica din Drăguțești, comuna Cotmeana, județul Argeș 
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M
uzeul G

olesti



98 

 

 

 

Conacul familiei Golescu, județul Argeș 

 

 

Conacul în 1898 

 

Conacul în 2016 
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