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CORELAȚIA DINTRE CALITATEA MICROCLIMATULUI ȘI 

ECONOMIA DE ENERGIE 

 

 

 Vera Ion GUȚUL, Marina RÎMAR  

 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

Abstract: În acest articol s-a încercat să se analizeze corelația între calitatea microclimatului și economia de 

energie. S-a constatat că o atenție mai mare se acordă problemei de economisire a energiei în clădiri, de cât asigurării 

microclimei și calității aerului.  

Cuvinte cheie: debit minim de aer proaspăt, ventilare, economie de energie, calitatea aerului. 

 

 

În ultimii ani, două probleme au fost în centrul atenției specialiștilor din domniul construcțiilor. Acestea 

sunt: economia de energie și calitatea microclimatului. Prin esența lor ambele probleme depind de energie. 

Este esențial ca instalația de ventilare să atingă performanțele urmărite: realizarea confortului termic, limitarea 

poluării interioare la valorile admise, asigurarea calității aerului cu consum de energie redus.  

Calitatea aerului în încăperi depinde de microclima încăperii și de factorii poluați. Microclima încăperii 

se caracterizează prin următorii parametri: temperatura aerului, temperatura medie de radiație, viteza de 

mișcare și umiditatea relativă a aerului. Prin ventilare se asigură calitatea aerului interior - limitarea 

concentraţiei poluanţilor şi a dozelor admise de poluanţi.  

Factori poluanți sunt: 

 poluați gazoși: formaldehidă, gaz rodon – sunt cele mai periculoase pentru sănătatea oamenilor; 

 poluanți biologici: mucegai, bacterie legionela; 

 radiația din încăperi. 

Calitatea aerului în încăpere este determinată de valoarea schimbului de aer, care are și un conținut 

energetic. Astfel, fiecare dintre caracteristicile microclimatului interior este parte a energiei consumate de 

sistemele de ventilare  ale clădirii.     

În ultima perioadă, calitatea aerului interior se înrăutețește. Parţial acest lucru se datorează dorinței de a 

economisi energia. Aceasta se realizează prin ermitizarea clădirilor ce duce la reducerea ratei de ventilaţie, 

astfel încât schimbul de aer în multe clădiri a atins un nivel foarte scăzut.  

Problema economisirei energiei, care prin semnificația de influență asupra calității vieții și a sănătății 

umane este mai puțin importantă, decât problema asigurării calității microclimatului, dar aceasta este studiată 

cu o mare profunzime. Fapt ce se demonstrează prin analiza dezvoltării instalațiilor inginerești: de la sistemul 

de încălzire cu apă, care este neeficient din punct de vedere energetic și ventilarea naturală, care nu se reglează, 

până la sistemele de climatizare cu grinzi de răcire cuplate cu sistemele inteligente de ventilare pentru clădiri 

cu utilizarea fațadelor duble. 

Este la modă să vorbim despre problema economisirii de energie la toate nivelurile societății: de la omul 

mediu pînă la politicienii de rang înalt, iar problema asigurării calității microclimatului interior este complet 

neclară pentru o gamă largă de oameni. 

Studiul acțiunii comune a factorilor poluanți asupra organismului uman și a factorilor de microclimă a 

format o direcție de cercetare științifică sub denumirea de sindromul “clădirii bolnave” (Sick Building 

Syndrome). Sindromul „clădirii bolnave” are loc în cazul cînd indicii de ecologie a clădirii depășesc valorile 

admisibile din punctul de vedere igienico-sanitar. La oameni care locuiesc sau lucrează în astfel de clădiri apar 

probleme de sănătate. Simptoamele sunt asemănătoare cu gripa, care pot să continuie un timp îndelungat și pot 

cu timpul să distrugă sistemul imun.     

Rezultatele studiilor ecologice prezentate mai jos demonstrează că problema economiei de energie, cu 

toată semnificația acesteia, nu are efectul amenințător asupra calității vieții și a sănătății oamenilor, ceea ce 

este inerent  în problema calității microclimatului: 

− "Un milion de clădiri din Statele Unite au o calitate necorespunzătoare a aerului interior, ceea ce duce 

la scăderea productivității muncii, iar mărimea acestor pierderi ajunge la 60 de miliarde de dolari pe 

an. Mai mult de jumătate din problemele legate de calitatea aerului interior sunt legate de lipsa de 

profesionalism în proiectarea sistemelor de ventilație și de condiționare." (Potrivit unui studiu al 

Institutului Național pentru Securitatea și Sănătatea Locuințelor din SUA, 2002). 
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− "Aproximativ 5.000 de persoane mor în fiecare zi din cauza calității rea a aerului interior".(P. Ole 

Fanger, Conferința internațională privind arhitectura și calitatea mediului, Tianjan, China, 13 mai 

2004). 

− Agenția Națională a Finlandei pentru noile tehnologii a publicat indicatori privind efectele asupra 

sănătății și pierderile financiare ale sindromului "clădiri bolnave" prezentate în tabelul1. 

 

Tabelul 1. Consecințele și  pierderile financiare ale sindromului "clădiri bolnave" 

Consecințele sindromului 

"clădire bolnavă" 

Pierderile financiare cauzate de 

sindromul "clădiri bolnave", €/an 

Condițiile incluse în calcule 

Creșterea numărului  

reacțiilor alergice 

1.18 miliarde 30% din costul tuturor bolilor alergice, în 

condițiile de lucru în birou 600.000 de 

angajați 

Concediu de boală 0.8 miliarde 15% dintre angajați au fost absenți din 

cauza "calității rea" a aerului din interior 

Diminuarea 

productivității muncii 

0.2 miliarde Reducerea cu 10% a numărului de 

lucrători în birouri. Numărul total de 

cazuri este de 170 milioane 

Boli infecțioase 84 miliarde jumătate dintre ei s-au îmbolnăvit din 

cauza "calității rea" a aerului 

Cancerul pulmonar 

datorită poluării cu radon 

34 miliarde 450 de cazuri pe an, costul unui caz este 

de 75.000 de € 

 

O problemă foarte seriosă din punct de vedere a calității aerului interior reprezintă clădirile de locuit cu 

multe nivele [6], la construcția cărora deseori să folosesc materiale de construcție ieftene, ferestre și pardosele 

din plastic, aparate de gătit cu gaz ș. a. În conformitate cu normele în viguare în clădirile de locuit se prevede 

doar ventilare naturală [1]. Vom analiza cum sau schimbat în ultimii 35 de ani pierderile de căldură ale 

clădirilor rezidențiale cu multe nivele construite înainte de anul 1999 (fig.1b) și clădirile rezidențiale construite 

după  adoptarea cerințelor minime privind proiectarea protecției termice a  clădirilor (fig.1a). 

                      

a) b) 

 

                       Fig.1 Diagrama pierderilor de căldură a clădirilor de locuit cu multe nivele  

Din analiza fig. 1 se observă că în clădirile izolate termic ceea mai mare parte din pierderile de căldură 

îi revine sistemului de ventilare.  

Aceasta sugerează concluzia că căutarea modalităților de reducere a consumului de energie consumată 

pentru încălzirea unei clădiri ar trebui să se facă în direcția reducerii necesarului de energie termică pentru 

încălzirea aerului de ventilație. Reeșind din aceastea se poate face o presupunere greșită: economii 

suplimentare de energie prin reducerea schimbului de aer. Cu regret, dar în această direcție se dezvoltă cadrul 

normativ, în ceea ce privește cerințele de permeabilitate a aerului pentru ferestre. Ventilarea naturală a 

clădirilor rezidențiale cu mai multe etaje este în mod tradițional bazată pe principiul că aerul intră în apartament 

prin neetanșitățile ferestrelor. În același timp, cerințele privind permeabilitatea la aer a ferestrelor s-au 

modificat:  

• anul 1971 – 18 kg/(m2∙h); 

• anul 1979  – 10 kg/(m2∙h); 
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• anul 2006  – 5 kg/(m2∙h) [4]. 

Pentru a explica aceste modificări vom analiza cum aceste valori afectează schimbul necesar de aer de 

ventilație al clădirilor. În acest scop se va examina un exemplu dat în standardul ABOK 1-2004 "Clădiri 

rezidențiale și publice” Rata de schimb de aer. p. 14 [3]: 

− în apartament locuiesc  - 4 persoane; 

− suprafața totală a apartamentului  - 95 m2; 

− suprafața de locuit - 60 m2; 

− volumul apartamentului - 280 m3; 

− suprafața totală a ferestrelor - 10 m2. 

Schimbul de aer necesar este de 140 m3/h sau de aproximativ 163 kg/h. Luînd în considerație valorile 

de permeabilitate la aer al ferestrelor se va determina debitul de aer exterior, care intră în încăperi prin 

neetanșitățile ferestrelor: 

• anul 1971 – 18 × 10 = 180 kg/h, debitul de aer este mai mare decât valoarea necesară de 163 kg/h; 

• anul 1979  – 10 × 10 = 100 kg/h, ceea ce este mai mic decât valoarea necesară cu 40 %; 

• anul 2006  – 5 × 10 = 50 kg/h, ceea ce este mai mic decât valoarea necesară cu 70 %. 

Astfel, înăsprirea cerințelor privind permeabilitatea la aer a ferestrelor a dus la încălcarea  principiului 

ventilației naturale în clădirile cu mai multe etaje, care prevede că aerul intră în apartamente prin neetanșietățile 

ferestrelor și neasigurarea cerințelor privind schimbul de aer necesar, ca cosecință se înrăutățește  

microclimatul interior. 

O posibilă modalitate de a reduce consumul de energie pentru ventilare este utilizarea ventilării 

controlate și utilizarea căldurii aerului evacuat. Iată câteva soluții inovatoare care în prezent atrag atenția 

specialiștilor: 

• Ventilație cu reglaj de umiditate - reglarea schimbului de aer în funcție de modul de funcționare 

a incintei, determinată de nivelul de umiditate. 

• Ventilația hibridă - introducere naturală, aspirația mecanică. 

• Ventilația mecanică cu recuperarea căldurii din aerul evacuat. 

• Ventilație "personalizată" - introducerea aerului curat în cantități mici în apropierea zonei de 

respirație a fiecărei persoane (propus de Prof. P. Ole Fanger). 

• Ventilare adaptivă, după necesitate. 

       Aceste soluții inovatoare pot fi aplicate în special în clădirile nou construite. Ca urmare, problema calității 

microclimatului în clădirile existente lasă preocupări serioase. 

 

Concluzii:  

1. Sarcina prioritară a construcției moderne este de a asigura un climat acceptabil care este confortabil 

pentru oameni sau pentru petrecerea proceselor tehnologice. 

2. Calitatea mai înaltă a aerului interior mărește productivitatea muncii și micșorează simptoamele 

clădirii bolnave. 

3. Un pericol deosebit reprezintă microclimatul în încăperele clădirilor rezidențiale cu mai multe etaje cu 

ventilare naturală. Acesta se datorează degajărilor nocive de către materiale de construcție ieftine, 

materiale sintetice, pardoseli din plastic, sobe de gaz ș.a. 

4. Problema asigurării unui microclimat interior acceptabil ar trebui studiată ca o problemă optimă de 

proiectare: să se asigure valorile parametrilor microclimatului din încăpere cu un consum minim de 

energie. 
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INOVAȚIILE PLASTICE ÎN PICTURA FIGURATIVĂ MOLDOVENEASCĂ  

DE LA ÎNCEPUTUL ANILOR `70 (1970-75) 

 

 
Liliana PLATON 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

    
Abstract: The given article reflects the evolutionary changes of the Moldovan figurative painting in the first half 

of the 1970s. Since that period the figurative painting has tended to overrun the previous plastic and semantic possibilities 

initiating a cosmopolitan approach of the universal pictorial image. The plastic formula of the Moldovan figurative 

painting implements new structural and constructive concepts, which tend towards a superficiality of the decorative 

shapes, being concerned with the structural and textural combinations and associations. In some works, it compresses 

the figurative form to a rigid, geometric and monumentalized structure, describing a constructive-architectural approach, 

while in others it strengthens the plasticity of soft lines and the grace of nonconstructive specific characters, of a fantastic 

expression, describing a conventional-exceptional approach. 

Key words: figurative, procedure, composition, structure, monofigurativ. 

 

Introducere 

Începând cu 1970, figurativul din pictura moldovenească tinde spre o depășire a posibilităților plastice 

și semantice anterioare, inițiind o abordare cosmopolită de factură universală a imaginii picturale. Formula 

plastică a figurativului din pictura moldovenească implementează în această perioadă noi concepte structural-

constructive. Acestea tind spre o superficializare decorativă a formelor, prin de combinații și asocieri factural-

texturale neordinare. În același timp și conținutul semantic aduce un mesaj constatativ al realității 

contemporane, valorilor vieții și conștiinței partiotice. Procedeul capătă similitudini cu inovațiile plastice din 

pictura țărilor limitrofe, interesată de „preluarea avangardelor” europene [1, p. 96], sau de înlocuirea treptată 

a categoriei „adevărului artistic”, cu cea a „convenționalului”, prin soluții plastice intens geometrizate și 

decorativizate [2, p. 105].Caracterul plastic al reprezentării figurative din anii `70, manifestă o sporire a 

căutărilor plastice austere, imițiate la începutul anilor `60 și o combinare experimentală a acestora. Soluțiile 

plastice tind să  aducă o nouă abordare a subiectelor și o nouă expresie a realității vieții.  

Conform strategiilor oficiale creația artistică este în continuare îndrumată în spiritul manierei realist-

socialiste, propunându-se abordarea subiectelor prestabilite anterior: „Progresul industriei și economiei 

socialiste”; „Știință și cultură”; „Imaginea transformată a patriei noastre”; „Modul sovietic de viață și timpul 

liber al oamenilor muncii”; „Cultura fizivcă și sportul în arta plastică”; „Armata sovietică veghind pacea”; 

„Lupta pentru pace în toată lumea” [2, p. 30-45]. Însă, prin viziunea creativ-progresivă a artiștilor, pictura 

figurativă moldovenească reușește să mențină tendința consecventă a evoluției moderne, găsind unele 

compromisuri în interpretarea subiectelor propuse. Astfel, temele sugerate sunt ușor adaptate la 

compartimentele tematice practicate în anii precedenți (1966-70) „militar-patriotice” și „epico-baladice”, 

adăugând un interes sporit pentru reprezentarea „cotidianului”. Procedeul capătă similitudini cu inovațiile 

experimentale din pictura țărilor limitrofe, prin „preluarea avangardelor” europene [1, p. 96], sau prin 

înlocuirea treptată a „adevărului artistic”, cu „convenționalul”, prin soluții schematice intens geometrizate și 

decorativizate [2, p. 105].  

Prin formă figurativul descrie două moduri de abordare plastică, ambele interesate de decorativism 

superficial, schematism și convenționalism, diferențiate prin modelaj și caracter plastic. În unele lucrări acesta 

consolidează imaginea formei figurative într-o structură rigidă intens geometrizată și monumentalizată, 

determinată ca abordare constructiv-arhitecturală. În altele, valorizează plastica liniilor moi și grațiozitatea 

facturilor nonconstructiv-schematice, caligrafiate până la o reliefare, fantastică, determinată ca abordare 

convențional-excepțională. 

 

Abordarea constructiv-arhitecturală a formei 

În aria lucrărilor interesate de abordarea constructiv-arhitectonică, formula plastică adaptează 

particularitățile fiziologice a figurilor, la unele asocieri textural-facturale, inspirate din materializmul industial, 

cum ar fi piatra, metalul sau argila. Astfel în tabloul „Jurământ la altitudinea Lomachin” (1970) (Fig.1) de 

Nichita Bahcevan (1919-1996) constructivitatea-arhitectonică, închiagă reprezentarea figurativă într-o 

structură plastică monumentală extrem de rigidă, asociată unui bloc monolit de piatră, cioplit aspru, care 

sugerează scenei figurative o expresie festivă, solemnă și eroică. Printr-un chip metalizat se exprimă figurativul 



 

 

9 

din tabloul „Răscoala de la Tatarbunar” (1972) de Ion Stepanov (1935), suscitând o expresie dramatică și 

enegetico-dinamică, ce sincronizează mișcarea ritmică a figurilor. La o textură decorativ-artizanală ușor 

adaptată calităților ceramicii tradiționale, recurge formula plastică a figurativului din lucrarea „Printre 

consăteni” (1970) de Sergiu Cuciuc (1940), asociind armonios geometrizarea formelor cu tipizarea bucolico-

etnografică a imaginii.  

 

    
 

Fig.1. Nichita Bahcevan, „Jurământ la altitudinea Lomachin” 1970, u/p., 146x142 cm., MNAM. 

Fig. 2. Vieru Igor, „Schimbul de  noapte”, 1971, u/p., 114x114 cm., MNAM. 

Fig. 3. Iancu Damian, „De la muncă”, 1972, u/p., 113x138 cm., MNAM. 

Fig. 4. Vieru Igor, „Griji de primăvară”, 1975, u/p., colecție particulară. 

 

Implementările plastice structural-arhitectonice, aduc figurativului un caracter concis și bine determinat, 

care se asociază cu spiritul „rațional” al societății contemporane. Acesta se profilează semnificativ în imaginea 

figurativă a tabloului „Schimbul de noapte” (1971) (Fig. 2.) de Igor Vieru (1923-1988), limitată intenționat la 

gesturi și configirări extrem de simple adaptate la forme geometrice. Datele afective lirico-romantice a 

figurilor, rămân la un nivel secundar față de monologul spiritului rațional, sonorizat prin laconismul soluțiilor 

plastice.  

Intenții similare manifestă și soluționarea aspră, geometrizată și intens decorativizată a imaginii 

figurative din tabloul „De la muncă” (1972) (Fig. 3.) de Damian Iancu (1932). Abordarea plastică transformă 

secvența reală la o configurare schematică, dedusă din raporturi de pete și culori aranjate ritmico-dinamic. 

Aceste soluții reproduc percepția senzorială a motivului real, aducând o amplificare a spiritualității lirico-

romantice și a convingerilor raționale ale societății. Datele afecriv-raționale sunt sesizate plastic prin: simfonia 

grafismului liniar, combinațiile analogice de forme, contrastul de dimensiuni și culori, ordonarea ritmică, 

robustețea și strictețea pozițiilor figurative. Combinațiile plastice oferă imaginii figurative o dramaturgie ușor 

teatralizată ce îmbină suav și unele note ale abordării convențional-excepționale. 

Prin formula structurării constructiv-arhitecturale, se manifestă imaginea figurativă a tablourilor „Griji 

de primăvară” (1975) (Fig. 4) și „Mărțișor” (1975) (Fig. 5) de I. Vieru, optând la o configurare simbolico-

metaforică a chipurilor umane. În prima lucrare menționată (Fig.8), artistul asumă imaginilor figurative toată 

responsabilitatea de gestiune a dramaturgiei plastice, acționând prin gesturi și poziționări pline se semnificație 

semantică. Soluțiile plastice extrem de laconizare și generalizate, rezultă dintr-o analiză complexă a esențelor 

caracteristice a formei, selectând și romovând astfel doar datele de importanță majoră în recepționarea chipului 

caracteristic. În urma acestora succinta reprezentare figurativă asigură totalmente sfera descriptiv-narativă a 

motivului, trezind în imaginația privitorului asiciația unei „imagini derivate” din amintiri și imaginații [3, p.6]. 

Abordarea constructiv-arhitecturală a formelor figurative, favorizează în acest caz, pronunțarea tipologiei 

naționale cu esențele valorice ale caracterului și afecțiunii moral-spirituale.  

Tendințele abordării constructiv-arhitectonice a formei, capătă o rezonanță importantă și în creația 

Valentinei Zazerscaia (1927), prin tablourile: „Zile severe” (1973), „Ostașul-eliberator” (1974) sau „Echipa 

de fete komsomoliste” (1974). În „Echipa de fete komsomoliste” (Fig. 6), artista demonstrează un interes 

pentru „autoexprimarea excepțională” și „gândirea arhitectului-analist”, concentrate pe crearea chipului 

imagistic de factură universală [4, p. 14]. Acesta este creat dintr-o combinație de forme constructiv-

voluminoase și plate, asociate datelor apriorice a fiziologiei figurative și a motivului cotidian, ordonate după 

principii compoziționale. Prin această lucrarea artista demonstrează că: „…structura plastică complexă, devine 

un scop în sine cu un rol pur estetic” [5, p. 97]. Caracterul plastic reliefează calitățile psiho-emoționale cu 

atitudinea rațional-spirituală a figurilor, iar calitatea coloristică în deosebi a vestimentației albe, sugerează 

semnificativ-simbolic puritatea, inocența, eleganța și grațiozitatea figurilor.  
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Fig. 5. Vieru Igor, „Mărţişor”, 1975, u/p., 100,6x103,3 cm., MNAM.  

Fig.6 Vilhemina Zazerscaia, „Echipa de fete comsomoliste”, 1974, u/p., 180x140 cm.,MNAM 

Fig. 7. Rusu-Ciobanu Valentina, „Copii şi   sportul”, 1971, u/p., 247x160 cm., MNAM. 

Fig. 8. Rusu-Ciobanu Valentina, „Glie şi oameni”, 1975, u/p., 130x185 cm., MNAM. 

 

Abordarea convențional-excepțională formei  

În aria lucrărilor interesate de abordarea convențional-excepțională a formei plastice, se încadrează 

perfect tablourile din creația Valentina Russu-Ciobanu (1920), care tind prin modelajul suprarealist și plastica 

liniară extrem de flexibilă la un caracter mistico-fantastic. Imaginea figurativă din lucrarea „Copii și sportul” 

(1971), (Fig.7) creată după ideea tematică „Cultura fizivcă și sportul în arta plastică”, recurge la o caligrafie 

exagerat de sinuoasă ce imită hiperrealist datele obiective [6, p. 35]. Neoobiectivizmul este subtil combinat cu 

fantasticul, astfel încât crează o imagine artistică, derivată din imaginea motivului real. Combinația 

procedeelor plastice se manifestă într-un mod unic ce excelează spre calități excepționale, nordinare sau 

fabuloase. Prin aceeași abordareplastică se manifestă și imaginea figurativă din tabloul „Glie și oameni” (1975) 

(Fig. 8) de V. Russu-Ciobanu, ce pornește inițial de la ideea tematică a „progresului muncii socialiste”. Însă 

prin complexitatea interpretării plastice lucrarea tinde să imprime în conținutul său un mesaj moralizator cu o 

expresie de fabulă: Prin insistența de reprezentarea hiperrealistă, artista sugerează o imagine ilustrativ-onirică, 

plină de misticism și ambiguitate. Aceste calități se resimt puternic în fondalul iluzionist din spatele celor trei 

figuri centrale îmbrăcate în alb, ce se izolează plastico-coloristic de restul anturajului, manifestând gesturi 

teatrale superficiale pline de o eleganță și grațiozitate iconografică. Acestea sporesc trădarea unei expresii 

polivalente a motivului prin care se sugerează o expresie parodică, percepută ca o critică socială a comunității 

din acele timpuri.  

La o interpretare „excepțională” a frumuseții ambinței sociale tinde imaginea figurativă din tabloul 

„Noapte de iuluie” (1971) (Fig. 9.) de I. Vieru. Scena figurativă este surprinsă într-o redare atașată de 

neoobiectismul real, dar idealizat până la o expresie sublimă, alimentată din feeria excepțională a plasticii 

liniare, a arabescului și a contrastelor cromatice, care incită sesizabilitatea spiritual-afectivă a figurilor.  

În cadrul altor lucrări exprimarea „excepțională” a imaginii figurative, provine din intenția de 

„aprofundare a conținutului imaginaro-constitutiv” și „internaționalizarea acestuia” [7, p. 107], prin 

decorativismul schematic, care reduce datele adecvate ale realității la esențe simbolice sau metaforice.  

 Aciastă strategie capătă un caracter experimental în imaginea figurativă din tabloul „Sportivi sovietici 

în Italia” (1971) (Fig. 10) de Mihai Grecu (1916-1988), refuzând total descrierea adecvată a realității spațiale, 

unde „forma obiectului poate fi pe alocuri evidențiată volumetric, iar pe alocuri poate să dispară 

completamente” [3, p.6], în favoarea creării unor sugestii semnificative ce completează ideea subiectului. 

Artistul dispune scena figurilor printr-o imagine derivată din arealul iluzionist sau imaginar, suscitând prin 

aceasta o simbioză între contemporanietate, valorile culturii antice, istoriei artei, filosofiei și modelelor clasice 

ale frumuseții corporale. Organizate structurat într-un ritm de forme verticale, figurile atleților se izolează sau 

detașază de la ambianța spațială, rămânând doar un pretext formal care antrenează conceptul ideatic.  

În cadrul abordării plastice excepționale a formei se încadrează și unele compoziții monofigurative, 

dispuse la diverse concepte stilistice asociate caracterului tipologic al portretizaților. Astfel în portretul „Mariei 

Bieșu” (1971) (Fig. 11) de V. Zazerscaia, se crează o simbioză plastică din imaginea scenică a artistei 

(remarcată prin rolul „Cio-Cio-San”) și cultura japoneză, implicate într-un spectacol decorativ, aluziv la calități 

sau valori „excepționale”. Formula plastică dispune „într-o tratare cam unilaterală universul artistico-

psihologic” [4, p. 15] al figurii, sugerând o „reținere” a calităților personal-afective [7, p. 108] și o 

superficializare a acestora, în fvoarea sublinierii profilului scenic reconoscibil publicului larg.  

O imagine reprezentativă a creației și creatorului se exprimă prin abordarea plastică a compoziției 

monofigurative  „Compozitorului Eugen Doga” (1972) (Fig. 12) de Gheorghe Jancov (1921-1984). În această 

lucrare se combină armonios cele două maniere plastice constructiv-arhitecturale și convențional-excepțională, 
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asamblând în rezoluția plastică esențele caracteristice ale personajului. Artistul recurge la combinații de forme 

și culori iluzionist-fantastice, care parafrazează sau iluzionează imaginea derivată a profilului personal și 

profesional al artistului.  

 

      
 

Fig. 9. Vieru Igor, „Noapte de iulie”, 1971, u/p., 161x201 cm., MNAM   

Fig. 10. Grecu Mihai, „Sportivi sovietici în Italia”, 1971, u/p., 150x125 cm., MNAM. 

Fig. 11. Zazerskaia Vilhelmina, „Maria Bieşu”, 1971, u/p., 210x153 cm., MNAM  

Fig. 12. Jancov Gheorghe, „Compozitorul Eugen Doga”, 1972, u/p., 130x100 cm., MNAM. 

               

În acest compartiment se înscriu tablourile:  „Fată în roșu” (1975),  „Vlad Druc” (1974-1975) de V. 

Russu-Ciobanu, „Portretul unei doamne bătrâne” (1975) de Ada Zevin, „Actorii” (1975) de Dumitru Peicev 

ș.a., prin care maniera plastică intenționează să „scoată” caracterul noerdinar al figurii din cardanul tabloului. 

Inovațiile plastice sunt antrenate în scopul sugerării expansiunii creative și tendinței artistice de depășire a 

normelor anterioare de reprezentare plastică a figurativului.  

 

Concluzii  

Sub aspect general căutările plastice a figurativului în prima jumătate a anilor `70, apelează la multiple 

combinații și soluții experimentale prin care se configurează un chip laconic și concis al caracterului figurativ. 

Plastica formelor tinde la generalizare și stilizare a imaginii, astfel încât să scoată în vizor esența caracteristică 

a figurilor, reprezentativă timpului și spațiului de existență. În cadrul acestei etape forma plastică este interesată 

de: structurarea constructivist-arhitectonică a formei; modelaj „convențional-excepțional”; combinare 

experimentală a diverselor caractere formale, facturi sau texturi plastice; sugerarea caracterului prin replici 

semnificative metaforico-simbolice; redarea imaginii figurative prin soluții austere generalizate.   

 

Bibliografie: 
1. Cârneci M. Artele plastice în România 1945-1989. București: Polirom, 2013. 211 p.;  
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Chișinău: Atelier, 2011;  

3. Spânu C. Problema realizării imaginilor derivate în pictura moldovenească a anilor 60-80. În ziarul 

Literatura și Arta nr.13. Chișinău, 1993. p.6.; 

4. Гольцов Д. В. Зазерская. Монографие-албум. Кишинэу: Литература артистикэ, 1982. 34 п. + 43 
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Abstract: Protecția monumentelor de arhitectură reprezintă una din cele mai importante acțiuni în conservarea 

patrimoniului cultural-istoric. Realizarea registrelor monumentelor și cercetarea detaliată are ca efect evidența  şi 

supravegherea obiectivelor importante. Atît în municipiul Chișinău, cît și în alte țări precum România, Ucraina se acordă  

atenție vechimii patrimoniului. 

Cuvinte cheie: patrimoniu, monument, categorie, registru, valoare. 

 

 

Evoluția privind protejarea patrimoniului cultural - istoric al Republicii Moldova este stipulată în  

"Legea cu privire la ocrotirea monumentelor "( nr.1530-XII din 22.06.1993).   În acest sens protejarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și natural sunt competențe ce țin atît de Parlament, Guvern, cît și de 

administrația locală. 

Asemeni  situaţiei existente în numeroase ţări şi în Republica Moldova locuinţele constituie un sector 

deosebit de important, sub aspect economic şi social. Reflectarea timpului în mediul urban comportă  o 

semnificaţie culturală importantă, determinând formarea imaginii arhitecturale a oraşului, ce include 

continuitatea cu trecutul şi orientarea spre viitor, a imaginii ce influenţează psihologia socială. [1] 

Orice monument arhitectural, fie construcţie aparte sau un complex spaţial larg, reprezintă o parte a 

oraşului ce depinde nemijlocit de relaţiile în sistemul acestuia. De aceea, păstrarea monumentului trebuie sa 

fie determinată de activităţi orientate atît asupra monumentului însuşi cît şi asupra ambianţei asociate cu acesta 

fizic, funcţional şi vizual. E puţin, însă, de a extinde pur fizic limita a ceea ce se numeşte monument. E necesar 

de a percepe că monumentul, fie un obiect izolat sau complex spaţial larg, reprezintă o parte componentă a 

unui sistem mai mare al cartierului urban, al oraşului sau al grupului de localităţi şi este influenţat de rapoartele 

sale active. Astfel, destinul monumentului este determinat de activităţi orientate atît asupra monumentului 

insuşi cît şi asupra ambianţei ce interacţionează cu acesta  vizual, funcţional şi fizic. [1]  

Deși în Republica Moldova au fost puse deja bazele legislative necesare ocrotirii patrimoniului (au fost 

adoptate "Legea privind ocrotirea monumentelor" din 22.06.1993, "Legea culturii" din 27.05.1999 ş.a.), şi în 

pofida faptului că în anul 2002 Parlamentul republicii a ratificat Convenţia privind protejarea patrimoniului 

mondial cultural şi natural (adoptată la a XVI-a Sesiune a Conferinţei Generale UNESCO de la Paris, pe data 

de 16 noiembrie 1972), cunoaşterea şi înţelegerea valorii acestui patrimoniu atît de către populaţia republicii 

cît şi de către oaspeţii ce vizitează Moldova, lasă mult de dorit. [2] Distrugerea masivă a operelor de arhitectură 

veche, ignorarea zonelor de protecţie a siturilor istorice şi arheologice, nepăsarea în ceea ce priveşte soarta 

operelor de artă monumentală, renovările necorespunzătoare iniţiate de noii proprietari de imobile, cu părere 

de rău au fost şi sunt destul de frecvente.  

Astfel, în prezent păstrarea acestui patrimoniu cultural ar fi necesar sa  devină  o prioritate pentru 

întreaga societate.Valorificarea și renovarea monumentelor istorice trebuie sa aibă loc continuu. Rigorile de 

valorificare a monumentelor se schimbă și tot mai prețioase pentru generațiile viitoare devin  mărturiile 

trecutului, sunt descoperite noi valori, ale căror mărturii sunt monumentele istorice. Conștientizind importanța 

evoluției patrimoniului cultural istoric din Republica Moldova, în 1976 s-a organizat o sistematizare a actelor 

si tuturor datelor în cercetarea monumentelor de istorie și cultura a RSSM (Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească). Aceste cercetări ale patrimoniului imobilelor au fost in conformitate cu divizarea în zone 

geografice a teritoriului R. M.: zona nord; zona centru; zona sud și mun. Chișinău. Datorită acestor studii și 

cercetări în 1988, apare modelul primului volum al “Codului de monument de istorie și cultură a RSSM”. Iar 

în 1993 este publicata “Legea cu privire la ocrotirea monumentelor”. Monumentele de istorie și cultură a mun. 

Chișinău sunt incluse în două liste una cu clădiri istorice de valoare națională, care datează din 1993, și a doua 

cu clădiri de valoare locală, confirmată în 1995, însă o așa situație nu reprezintă corespunzător valoarea 

patrimoniului arhitectural-istoric existent.  Într-un termen foarte scurt a fost  realizat  “ Registrul monumentelor  

R. Moldova ocrotite de stat ”, acesta fiind  însă doar confirmat, iar publicat abia în 2010. În acest interval de 

timp multe dintre monumentele din Registru au fost distruse. Monumentele ce se regăseau în listele Registrului 
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erau diferențiate după principiul valoric: național și local. În același timp le-au fost atribuite criterii de 

corespundere a statutului de monument: valoare artistică; valoare istorică; valoare arhitecturală și valoare 

arheologică. 

Totodată patrimoniul arhitectural a cunoscut o clasificare a monumentelor conform importanței și valorii 

reprezentate; în acest sens deosebim monumente de istorie, artă, arhitectură și arhitectură religioasă.  

Municipiul  Chișinău este un oraș istoric și deține cea mai importantă  "colecție"  de  monumente de 

arhitectură din Republica Moldova. Această colecție a fost compusă din circa  977 de monumente de 

arhitectură, 236 monumente de importanță națională și 741 monumente de importanță locală. La momentul 

actual,din cauza demolărilor multiple și a lipsei unui cadru legislativ complex au rămas în  862 monumente de 

arhitectură. [3]  

 
 

Fig.1 Registrul monumentelor de importanță națională anul 1995 (fragment)  [2] 
 

 
 

 

Fig.2 Registrul monumentelor de importanță locală anul 1993 (fragment)  [2] 

 

Astfel în aproximativ două decenii au fost distruse peste 100 monumente de importanță națională și 

locală. 

Obiectivul  este de a prezenta situația reală în care se află  monumentelor de arhitectură ale municipiului 

Chișinău, să se reflecte starea în care se găsesc multe din monumentele de patrimoniu și introducerea în 

Registrul monumentelor de cultură și istorie al municipiului Chișinăului a unor clădiri care au valoare de 
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monument, dar nu sunt introduse în Registru monumentelor. Efectuând studiul tuturor tipurilor de monumente 

se realizează două registre separate conform importanței acestora, Registrul monumentelor de importanță 

națională și Registrul monumentelor de importanță locală. Toate aceste monumente de patrimoniu se găsesc 

în Centrul istoric al orașului Chișinău, cuprins în perimetrul străzilor : Ismail, Albișoara, Mihai Viteazu și A. 

Mateevici. Astfel în anul 2011 IMP Chișinăuproiect a realizat un Registru al monumentelor de importanță 

locală, prin revizuirea celui existent și o serie de clădirii noi ce sunt propuse spre a fi introduse în acest registru. 

[3] În acest caz monumentele ce se aflau deja în listă, cît și cele propuse spre introducere au fost analizate și 

studiate minuțios, pentru a exclude acele erori care s-au realizat la etapa inițială. 

Analizând experiența altor state în realizarea registrelor monumentelor identificăm similitudini multiple. 

Astfel caracteristicile de bază o constituie denumirea, adresa, caracterul valorii reprezentate și perioada datării. 

Structura registrului monumentelor mun.Chișinău este foarte aproape de structura registrului monumentelor 

din orașul Odesa ( Ucraina) și  ca informație prezentata de registru monumentelor istorice a județului Cluj 

(România), doar că din punct de vedere structural și ca codificare apar anumite diferențe.  

 
Fig.3 Lista monumentelor or. Odesa ( fragment, anul 2009) [6] 

 

 
Fig.4 Lista monumentelor jud. Cluj (fragment) [5] 
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În exemplele studiate un criteriu important al stabilirii statutului de monument îl constituie vechimea 

obiectivului, astfel pentru o serie de state aceasta este stabilită la 60 de ani, unele 30 de ani, în Republica 

Moldova aceasta este de 50 ani. Însă avem state ca Coreea de Sud în care criteriu de vechime nu este analizat 

la stabilirea valențelor de monument al unui obiectiv. Accentul se pune pe volumul construcției, impactul 

asupra dezvoltării ulterioare și caracterul inovativ. 
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Abstract: Instalațiile de iluminat nu trebuie să aibă doar un efect practic, ci și estetic. În zielele noastre, ne putem 

abate de la sarcina pur funcțională ale acestor instalații și, datorită progresului tehnologic, să oferim maselor soluții 

performante care îmbunătățesc aspectul zonelor ce ne inconjoară. Flexibilitatea design-urilor este raspunsul la dorințele 

variate a consumatorilor. Orice design interior, după părerea mea, începe cu instalațiile de iluminat. Alegerea lor 

potrivită determină întreaga atmosferă, iar cu toate că ele lucrează în concordanță cu selecția culorilor pereților, 

dimensiunea camerei sau mobilierul, pentru mine, sursa de lumină, este mereu centrul care subliniază cu adevărat 

caracterul unui spațiu. 

Cuvinte-cheie: iluminat, lumină, panou, lemn, public, sursă, gri, grafică, textură 

 

  

Corpul de iluminat, este o unitate care produce și distribuie lumină. Acesta conține sursa de lumină, 

componentele proiectate pentru difuzarea sau distribuirea luminii într-un model controlat, componente pentru 

protejarea și poziționarea lămpii și o conexiune la sursa de alimentare. 

Sistemul de iluminat joacă un rol esențial în modul în care percepem un spațiu și chiar poate influența 

modul în care acționăm în acel spațiu. Iluminarea poate afecta performanța, starea de spirit, moralul, securitatea 

și deciziile. Primul pas în producerea design-ului unui corp de iluminat este de a întreba ce spațiu este 

folosit. Designer-ul poate decide apoi cantitatea de lumină, culoarea, luminozitatea, direcția și forma corpului 

de iluminat. 

În cadrul studiului meu, scopul a fost realizarea unui panou de iluminat pentru holul principal unei 

mediateci. Mereu m-au fascinat formele abstracte care nu sunt bătute în tipare, care lărgesc un pic orizonturile 

imaginației. Am recurs la o abordare mai putin tipică a problemei, în primul rând, panoul meu nu va fi sursa 

principală de lumină. Acesta va genera lumină ambiantă. Această decizie mi-a oferit posibilitatea să îi dau un 

rol mai mult estetic decât funcțional.  

Ideea mea pornește de la forme care ar imita într-un sens topografia, mai exact, reprezentarea 3D a unui 

plan topografic. Dat fiind că acest panou este proiectat pentru zona bibliotecii, aceste linii naturale ondulate 

calmează ochiul privitorului. Panoul are 3 m înălțime ceea ce îi oferă așa-zisa monumentalitate. El întinde 

spațiul holului pe verticală, însă totodata nu te face să te simți mic, din cauză că lumina distribuită nu este 

puternică, aceasta are ca scop să accentueze forma lui curbă. 

Mi-am dorit să atribui acestui panou și o altă funcție, iar pentru că el se află în hol, unde există multe 

fluxuri de oameni, am adăugat în partea superioară un ceas de formă circulară. Acesta este o metaforă a 

așteptării. 

Materia primă utilizată la construcția acestui panou este lemnul, pentru că acesta are o natură caldă la 

atingere, este un material comfortabil și poetic, dar și pentru că este un material organic.  

La sfârsit, am decis ca panoul să fie o figură neutră, ce nu atrage atenția foarte mult. Finisajul straturilor 

variază de la sur deschis la sur închis, ceea ce îi oferă adâncime, dat totodată, pentru a face compoziția mai 

dezvoltată, am adaugat și texturi pe unele straturi (grafică lemn-alb-negru, dar și grafica cărămizilor).  

Panoul realizat este mai mult un experiment. El reprezintă decizia mea de a-mi lasa imaginația să ia 

controlul asupra intrebărilor „Pot face asta?” și „Cum motivez?”. 

În procesul proiectării m-am axat mai mult pe cum am simțit și mereu am încercat să ma întreb dacă as 

vrea să mî aflu în acest spațiu, dacă produsul trezește un sentiment anume în privitor. Cert este că pentru 

fiecare, arta are sensuri diferite. 

 

”Simplitatea este în sine o complexitate și trebuie să te hrănești cu esența, 

 ca să poți să-i înțelegi valoarea”   

/Constantin Brâncuși/ 
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REVITALIZATION OF THE RIVER BED BIC 
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Resume: I analyzed the problem of river Bîc, Studies show that small water basins in Moldova are heavily polluted 

and there is a high water shortage. In particular, the river Bîc, to which the lake Ghidighici has completely dried up its 

bed, is in a particularly serious state. The communication strategy for surface water in the Bic river basin will be 

introduced into practice. Experts aim to draw the attention of authorities and the public to the need to solve these problems 

in order to give life to the Bic River. In the end I came with certain amount of solution for the revitalization of the river 

bed Bîc sustainable, green and ecological city to make this area suitable place to live their life and avoiding drying the 

river. 

Key words: revitalization, river, ecology, sustainability, green. 

 

 

The National Environmental Center, in cooperation with the Chisinau Territorial Organization of the 

Ecological Movement of the Republic of Moldova, today presented the strategy for solving the problems 

related to the surface water and the basin of the Bic River. 

Studies show that small water basins in Moldova are heavily polluted and there is a high water shortage. 

In particular, the river Bîc, to which the lake Ghidighici has completely dried up its bed, is in a particularly 

serious state. More than that, it is totally lacking in the hyphaeophone, and the concentration of chemicals 

exceeds the admissible limits. According to experts, the state of the river continues to deteriorate because of 

the passivity and indifference of the authorities, who do nothing to improve the environment in the country. 

Civil society is not sufficiently active in preventing pollution and rational management of water resources.  

The communication strategy for surface water in the Bic river basin will be introduced into practice. 

Experts aim to draw the attention of authorities and the public to the need to solve these problems in order to 

give life to the Bic River.The Bîc River is situated on a steep slope, on which a beech forest grows 

extraordinarily beautiful. Here is the water protection area enclosed by a wire mesh fence. The problem is that 

here comes the Temeleuti village water, located below. The springs that supply it, are hermetically sealed in 

concrete wells. The Bîcului spring also has a symbolic index, a concrete panel with a tap in it.  

Nevertheless, at the exit of the reservoir and on the outskirts of Chisinau, the waters of Bîc with regain 

their transparency and look clean. Even in Chisinau, near the Ismail Street, the water is relatively clean and 

has no unpleasant smell. But here i have to tell you what's near the river banks. I believe that few of the 

Chisinau people look under the bridges, which are above the river Bic and rarely look what's on the shrubs 

growing on the banks of the river Bic. It is a full of garbage space, and it is, therefore, an unobtrusive view. 

The shrubs on the banks are practically completely covered with plastic bags, the banks themselves are not 

groomed, and they are just as polluted and full of garbage.  

After viewing about problems that BÎC river struggling with , as I started to design a business center  

with hotel 5 stars at this area , I have to think how to make this river and area useful and in the same time place 

that people can live there in city that make them feel  comfortable in this city. So as architecture student first 

thing to think about it is to clean BÎC River from the garbage, algae, and chemicals if there are especially at 

the bank of the river. Then I was thinking to increase the river's water level and width, so I can use this water 

to get through to the land scape of public buildings, using it for view. As I said this area has to be that you feel 

yourself comfortable like that you were at your home. So i will say some solution for this area to be this city 

with BÎC river sustainable, green and ecological city. To get this solution for this city here is:  

1. Sustainable land use planning and urban form: Keeping the city compact and fighting urban sprawl, 

as well as creating a distinct separation between urban and rural areas, sustainable land use planning and urban 

form. Moreover, it is important that a city create walk able neighborhoods, have good public transit, and in 

general, rely less on the automobile. 

2. Innovative housing strategies. Housing in dense, walk able neighborhoods, typically in mixed-use 

environments, is one example of a sustainable housing strategy. It is important to provide a variety of housing 

options, where you don’t have live in a Manhattan-style high-rise to achieve density. Other innovative 

sustainable housing types include accessory dwelling units, housing over shops, and co-housing. 

3. Sustainable transportation and mobility: The most important thing to remember here is that the 

personal automobile is not part of sustainable transportation and mobility. Instead, sustainable transportation 
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options place an emphasis on fast, comfortable and reliable public transportation; usually some combination 

of rail, tram, metro or bus.  

4. Urban ecology and strategies for greening the urban environment:. Think cities are nothing but urban 

jungles? Think again. Cities have their own natural ecosystems, like parks, urban forests and urban landscapes. 

It’s important to protect and nourish these natural assets and leverage them for the health of city residents, as 

well as the health of the planet. 

5. Recycling, up cycling and closing the loop of “stuff”: Much like a living organism, a city has energy 

and resources flowing in, and waste and pollution flowing out. The key here is to try to up cycle that waste to 

become part of the energy and resources stream, thereby closing the loop of the urban metabolism. An example 

is to use household waste to fuel power plants, which in turn fuel the city, which in turn produces sewage that 

is used to start the cycle over again. 

6.Energy conservation and renewable Energy: To achieve energy efficiency on a municipal level, cities 

must make it a part of their general plan and zoning codes. To do that, they have to make room for things like 

district heat and power plants, and write energy efficiency standards into their codes for new development and 

redevelopment.  

Ultimately, the key goal of any Sustainable City should be to provide residents and workers with the 

highest quality of life together with the lowest environmental footprint. A good sustainable city is one where 

people want to live, work and visit. 
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Rezumat: Cultura ne reprezintă ca om și societate, aceasta este tezaurul unei țări, din acest motiv datoria 

fiecăruia este de a o păstra și de a îi oferi o continuitate, de a nu permite să ajungem la o ruptură a legăturii dintre om 

și tradiționalism. Pentru vechiul țăran, îsuși alegerea loculi de întemeiere a gospodăriei se transforma într-un desăvârșit 

ritual. Stilul tradițional cuprinde relație omului cu naturalul și supranaturalul, legătura omului cu natura, cu tot ce a 

oferit Creatorul. Comprativ cu omul contemporan, vechiul țăran era strâns legat de sat și casă, iar cel contemporan e de 

nestăpânit. Meseria noastră ca arhitecți și designeri este de a realiza o strânsă șegătură a omului contemporan cu 

tradiționalismul, de a arăta că este posibild a trăi o viață contemporană cu suflul stilului tradițional. 

Cuvinte cheie: tezaur, tradiționalism, contemporan, meșteșug,blidar, lavițe. 

 

 

Valoarea noastră, ca popor este pur identificată prin spiritul cultural. Acesta la rândul său fiind un 

ansamblu de valori materiale iar cel mai important spirituale, conduitași a crezului țăranului era pur insuflat 

de partea religiosă și ritualurile acestuia. Precum afirma Mihail Sadoveanu : -  „Nu cunosc altă libertate pentru 

oameni și popoare decât cultura. Nici libertatea de a trăi în prejudecăți și în privilegii, nici libertatea de a 

te folosi de munca altora, nici libertatea de a nu face nimic, nici libertatea de abuzuri lângă suferința 

obștească nu le socotesc libertăți” [1]. 

Doar prin cultură ne identificăm ca popor și națiune. Consider că prin artă, prin creație, prin arhitectură 

și desin și alte forme de expresie putem și trebuie promovat și pus în valoare specificul national românesc. 

Rolul nostru esențial ca architecți, designeri, reprezentanți al artelor vizuale, trebuie să demonstrăm că este 

posibil prin activitatea profesională să valorificăm tradițiile noastre naționale, adică interferența 

tradiționalismului cu contempanietatea. 

Țăranul român își valorifică casa drept un lăcaș sfânt. Pentru el casa nu avea doar o valoare materială și 

utilitară, el se simțea strâns legat de casă, fiind un nucleu de stabilitate și siguranță, în care avea parte de tihnă 

și armonie, loc rodnic și benefic, provocând sensuri spirituale, nu doar materiale, locul unde se cresc și se 

educă copiii, se edifică crezri și tradiții. Tezaurul patrimoniului cultural prezentat în sălile de expoziție ale 

Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, transmit vizitatorului mesajul cultural și spiritual de la 

obiectele materiale, simple unelte, obiecte artizanale, podoabe și port din casele țărănești, frumusețea și 

noblețea sufletului traditional, despre datină, o legătură strânsă și în același timp firească, drept unui rost 

profund pe care lumea contemporană l-a uitat. Fiind o rânduială în care se împleteau simplitatea, naturalețea, 

armonia, echilibrul dar și taina, precum afirma Constantin Noica că : nu românul, nu era rațional, logic ci 

angajat în absolut decât cea din Apus. Spiritul țăranului român provine din competența țăranului de a armoniza 

legătura dintre sinele său și Creator. 

Casa, locuința țăranului român era considerat locul benefic și ferit de spiritele rele, inspirând un 

sentiment de siguranță libertate și confort. Locul pentru amplasarea casei, așezarea geografică, chiar și 

amenajarea și amplasarea obiectelor din interior, nu erau întâmplătoare sau pur utilitare, ci aveau și o profundă 

însemnătate spirituală, de exemplu scaunul sau masa reprezenta structura și temelia ce susține universul. Pentru 

el existau locuri bune, benefice, curate dar și locuri necurate, pentru acesta se recurgea la sfințirea sau ritualuri 

mai vechi precum îngroparea în temelia casei diverse obiecte: tămâie, pâine, vin, sare, aghiazmă, ulei și cruce.  

Prispa are semnificația unui filtru care separă casa de mediul înconjurător, ferind-o și protejând-o de forțele 

răului, necurate. Iar poarta de intrare în curtea gospodarului la fel avea o semnificație deosebită –trecerea 

mirilor în viața de familie dar și plecarea în lumea celor drepți. 

Orientarea casei era una semnifcativă, precisă, fiind situată cu fața spre miază-zi și cu odaia de locuit 

spre răsărit. Pentru țăran răsăritul și miază-ziua sunt rodnice și generatoare de bine, însă miază-noapte și apusul 

erau considerate aducătoare de rău. Se obișnuia a spune „ Când îți faci cruce, când te rogi, stai cu fața la 

răsărit. Iar dacă clădești o casă, s-o faci tot cu fața la răsărit. Are putere, că de-acolo vine lumina” [11, 12]. 

Valoarea și însemnătatea spirituală de edificare a casei era una foarte puternică pentru țăran, de a fi parte 

din comunitate și de a se înrădăcina în sat. Spre deosebire de casa omului contemporan, casa tradițională de 

atunci era ieftină, ecologică, durabilă, iar la edicarea acesteia participau toate rudiile dar și comunitatea. 
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Între țăranul roman de atunci și gospodăria sa, satul natal persista „o rodenie spirituală”. Mediul familial 

este pătruns de prezența activă a înaintașilor, care continua să transmită rosturile și valorile perene benefice 

după care prezentul trebuie să se ghideze. Se credea că „Locul casei e loc bun, e loc ferit, orice-ai pune 

rodește, orice-ai face e frumos. Asta vine așa din duhu strămoșilor.”  
Drept o antiteză am putea accentua faptul că pentru omul contemporan, obișnuit mai mult cu o viață 

abstractă, dezrădăcinată, este greu de înțeles bogăția de semnificații pe care o avea pentru țăran casa 

părintească. „Casa părintească înseamna pentru țăranul român tradiție vie, însemna lege, însemna rudenie, 

care uneori e de natură spirituală, însemna cuib de lumină, iradiere de binefaceri ale unor date venite din 

adâncimi necunoscute, dar care acționează puternic”, figura 1, [1].  

 

 

Figura 1. Locuințe țărănești 

 

Valoarea spirituală și socială pe care țăranul român o conferă casei era una foarte puternică, pentu el, 

casa era strâns legată de familie și de tradiție. Nu se percepea conceperea întemeierii unei familii fără ridicarea 

unei gospodării, la rândul său țăranul nu se simțea împlinit și mulțumit, o situație cu totul diferită de cea din 

viața contemporană a urbei.  

Spațiile din locuința tradițională erau organizate în jurul unui centru de interes cu zonele: locului de luat 

masa, locul de reunire a familiei, iar apoi urmând să se dezvolte încăperile în jurul acestui punct central. Stilul 

traditional românesc poartă o încărcătură puternică axată pe simbolismul ornamental al textilelor și țesăturilor, 

covorului, prosopului, al mobilierului incrustat ș.a., reprezintă un stil sustenabil din punct de vedere al folosirii 

corecte a resurselor. Structura spațială a locuinței tradiționale s-a perfecționat cu scurgerea timpului, a ierarhiei 

și dezvoltării sociale. Inițial acestea erau monocelulare, după care, în decursul timpului s-u dezvoltat formându-

se în anexe în jurul camerei centrale și anume zonei de luat masa, iar mai apoi transformându-se  în case 

bicamerale, tricamerale și multicamerală [7, 11, 12, 13]. 

 

 

 

 

Figura 2. Complexitatea textilelor îm locuințe țărănești 
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Textilele ocupă un loc important în decorarea casei tradiționale, țesute de gosodina casei și vopsite cu 

pigmenți naturali. Cert este faptul că la moment simbolurile în stilul traditional românesc, fie cele cusute, 

pictate sau cioplite în lemn, sunt preluate nu doar cu rol estetic, care liber se pot împleti cu cele moderne, într-

un rezultat de excepție, astfel modelul de pe ștergarul brodat sau de pe covorul țesut de pe perete își poate găsi 

perfect locul în interiorele moderne.  

Reabilitarea portului national, prin reconstruire și readucerea acestui accesoriu vestimentar pe piață. 

Cunoscută sub numele de "ie", cămașa brodată cu mâneci este un tip de îmbrăcăminte, plină de semnificații și 

istorie se presupune că a fost purtată pentru prima dată de poporul Cucuteni-Tripolie. Desenele și broderiile, 

realizate în benzi ornamentale, ce caută un echilibru perfect, reprezintă simboluri magice care, cusute cu 

precizie, aveau rolul de a-i proteja pe cei, ce purtau cămașa, de spirite rele, vrăji și ghinion. Fabricată din in, 

cânepă, bumbac, brodată strict manual, în timp, ia a fascinat pictori, fotografi, designeri și personaje în toate 

părțile lumii. Astfel, pictorul francez Henri Matisse, a pictat lucrarea "La blouse roumaine" în 1940, inspirat 

de colecția de ii, primită de la pictorul român Theodor Palladi, figura 2, 3, 4 [5, 6, 7, 8]. 

 

 

Figura 3. Portul national – ii, covoare și război de țesut 

 

  
  

Figura 4. Schiţe La Blouse Roumaine, La blouse roumaine de Henri Matisse 

 

Fetele moșteneau de la bunici și mame nu numai tehnica de artă populară, ci și rugăciunile, care urmau 

a fi spuse în mod obligatoriu, înainte de a începe toarcerea lânii, de a țese sau a broda. Ia, reaprezentă mai 

multe etape de lucru, de la țesătura în sine până la broderiile complicate pe piept și pe mâneci, este realizată în 

întregime manual, și designul nu s-a schimbat de sute de ani. Aceast port popular, purtat la sărbători, a însoțit 

omul la toate evenimentele fundamentale ale vieții sale, de la naștere până la moarte. Este o emblemă a 

recunoașterii, un semn al identității etnice, un document cu valoare istorică și artistică indiscutabilă, figura 4 

[14, 15]. 

Mobilierl era realizat prin cioplire, care pare nefinisat și rudimentar, joacă un rol important și 

reprezentativ în interiorul unei încăperi, cu rolul funcțional cât și decorativ, ce denotă stilul de apartenență. 
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Cele mai semnificative piese de mobilier al stilului traditional sunt lavițele, patul țărănesc ce de obicei era 

amplasat opus vatrei, mesele și scaunele cu dimensiuni variate, polițele, blidarele, precum și lada pentru zestre. 

Acestea erau în general confecționate din lemn masiv, pictate și sculptate, dar se lăsa la vedere și structura 

esenței lemnoase. Spre exemplu, scaunele realizate prin retezarea trunchiului unui arbore, brațele și picioarele 

din ramuri crescute arcuit. În casele traiționale, locul cel mai important din punct de vedere decorative era 

colțul în care era așezat patul, datorită țesăturilor, combinarea și gruparea lor, și nu neapărat a însuși patului, 

un covor țesut pe perete cu ornamentate compexe, cu rolul de izolare termică, se așternea o cuvertură țesută și 

perne așezate una peste alta, o plina bogăție, figura 5, [2, 3]. 

 

      
 

Figura 5. Interioare completate cu mobile tradițional 

 

 

Interiorul contemporan, este reprezentativ prin forme mai minimaliste, ușoare, funcținale, fiind mai 

comod și liniștit pentru omul contemporan. Spații care pot fi ușor transformate într-o locuință la fel de liniștită 

și funcțională prin adăugarea valorilor stilisticii naționale, prin creativitate pentru a nu pierde legătura spirituală 

și expresivitatea stilistică [7, 8, 11]. 

Pentru a oferi un aer tradițional în interioarele contemporane, drept soluție reprezintă jocul cu elementele 

ornamentale ale stilisticii naționale pe tapițăria mobilierului, spre exemplu elementele covorului de lână 

stilizate cu linii contemporane, aspect care confer multă căldură interiorului. Aceste combinații pot fi făcute și 

drept desen pentru gresia din bucătărie sau pentru pardoseli, la fel aceste îmbinări pot fi folosite pe suprafețe 

lemnoase, pentru spații sociale sau particulare. Proiectul „Dare to rug” din România a experimentat și a ajuns 

la unele modele foarte reușite pentru realizarea acestor idei, figura 6, [2, 3]. 

 

   
 

Fugura 6. Mobilier contemporan traditional românesc 

 

Armonizarea mobilierului cu interiorul cât și comoditatea acestuia este vital pentru interioarele 

contemporane.  În ziua de azi funcționalitatea joacă un rol foarte important, însă acum am putea adăuga și 

culoare, formă, dinamică. 

Fie că folosim plasticul sau lemnul ideea și spiritual tradițional al mobilierului nu dispare. Inițial, 

mobilierul tradițional era realizat manual, cioplit și puțin șlefuit, reflectând naturalețea, cu ajutorul tehnicilor 

moderne se realizeză mobilier mai fin, functional, care îmbină ambele spirite. Blidarele, rafturile și colțarele 

jucau un rol important în casa strămoșilor.  
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La fel, acestea pot fi aduse în interiorul contemporan, fiind asociate ca mobilier, îndeplinând aceeași 

funcție străveche cât și cea decorativă.  

Bucătăria joacă un rol semnificativ în viața omului, fiind una dinamică și funcțională. Se poate realiza 

un joc de elemente și o îmbinare frumoasă de stil, folosind mobilierul pur contemporan și ornamente 

tradiționale pe perete, sau pardoseală sau bârne de lemn cu rol decorative pe tavan, obiecte ceramice cu rol 

decorative. Sau s-ar putea folosi un mobilier mai brutal și nefinisat cu o îmbinare de sticlă, calmând formele 

aestuia, figura 7, [10, 11, 14]. 

 

  
  

Figura 7. Valorificarea elementelor stilistice în interioarele contemporane  

 

Orice încăpere de interior poate fi modelată creativ, aplicând valorile spirituale ale neamului, parte a 

patrimoniului național, care promovează valorile neamului român, cere ne reprezintă ca entitate, rol și 

responsabilitate a designerilor de interior. 
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Abstract: Folosind informația și viziunea proprie am definit conceptul de frumos din istorie până în perioada 

secolului al XXI-lea, trecând prin rațiunile marilor gînditori a istoriei: Platon, Kant, Sfîntul Augustin. Am făcut apel atât 

la rațiune cât și la experiență în scopul realizării unei sinteze, unde s-a urmărit evoluția socială, informatizarea excesivă, 

apariția noilor tehnologii care au dus la dezvoltarea conceptului de frumos, în urma cărora s-a dezvoltat designul și arta. 

Apariția designului inteligent care este strâns legat de funcționalitate. Pornind de la ideia că viitorul se construiește 

astăzi am prezentat câteva din persoanele secolului prezent care lasă o amprentă în lumea designului. 

Cuvinte cheie: frumos, design, concept, funcțional, viziune, inspirație. 

 

Estetica, teoria frumosului este o disciplină filozofică ce studiază esența, legitătile, categoriile și 

structura atitudinii umane față de realitate, atitudine caracterizată prin reflectarea, contemplarea, valorizarea si 

făurirea unor trăsături specifice ale obiectelor și proceselor din natură, societate și conștiință, sau ale creației 

omenești. Criteriile estetice se schimbă de la o epocă la alta - ce este frumos intr-o anumită epocă nu este 

neaparat frumos intr-o altă. 

Frumosul reprezintă un fenomen complex deosebit de fluid. Definirea conceptului de frumos, datează 

de la începutul civilizației. Epocile și societățile și-au dezvoltat propriile interpretări ale acesteia, răsfoind prin 

filele secolelor trecute putem opserva mari gânditorii ai lumii care încearcă să definească teoria frumosului 

[7]. 

În cultura antichității, când valorile spirituale erau concepute și apreciate sincretic, frumosul este 

contopit în mod frecvent cu binele, adevărul, armonia si utilul. Iar aceste valori treceau reciproc una peste alta. 

Înțeleptul filosof antic Platon, consideră frumosul, armonia, adevărul si binele într-o neâncetată fuziune 

[2]. 

Sfântul Augustin, preot și un mare gânditor din perioada medievală, el va fi cel care va da formula 

paradigmatică a Marii Teorii: - ”Numai frumosul place; în frumos – formele; în forme – proporțiile; în 

proporții – numerele”. Se consideră, de asemenea, că sunt câteva teze conexe ale Marii Teorii: - caracterul 

rațional al frumosului; caracterul cantitativ al frumosului; caracterul obiectiv al frumosului; dimensiunea 

metafizică a frumosului (afirmată și de pitagorici si de Heraclit, dar si de stoici si de gânditorii crestini) [1]. 

Immanuel Kant, reprezentat al iluminismului în estetică a elaborat o estetică pornind de la poziția pe 

care o ocupă frumosul și arta, derivate din facultatea de judecată, o facultate mediatoare între intelect și rațiune. 

În cadrul acestei estetici : -  frumosul ne place pur si simplu, nu prin impresia simturilor, nici prin concept. 
Immanuel Kant este cel care va descrie trăsăturile specifice cele mai importante în privința definirii naturii 

frumosului. Două asemenea clarificări sunt mai mult decât importante, sunt esențiale: - toate criteriile despre 

frumos sunt individuale; frumosul este confirmat de fiecare obiect luat în parte și el nu poate fi închegat în 

confirmări generale [3, 4]. 

Poporul nostru find strâns legat de folclor, de tradițiile naționale înrădăcinate la țară, la rândul lor 

folclorul încearcă și el să definească în mod semnificativ acest aspect fundamental în proverbul popular: „Nu-

i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie”, de asemenea expresia „Frumusețea este în ochii 

privitorului” exprimă același lucru. 

Publicul s-a schimbat foarte mult de-a lungul timpului. Inițial, acesta era foarte restrâns, format din 

aristocrație, singura clasă socială care avea educația și resursele necesare pentru a ”gusta” arta frumosului. În 

epoca modernă asistăm la o crestere foarte mare a publicului, ca urmare a procesului de urbanizare, de 

democratizare a accesului la cultură, a extinderii procesului de invățământ și a mijloacelor de comunicare în 

masă. In lucrările sale publicul pricepe libertatea formei relaxante nu rigide, un spirit dinamic pozitiv. 

Frumosul în zile noastre capătă o nouă amploare, noi viziuni, noi cercetări și constatări. 

În condiţiile înaltei evoluţii sociale şi a definirii în secolul al XXI-lea ca fiind un secol unde avem o 

informatizare excesivă şi viteză de distribuire a informaţiei. Apariția noilor tehnologii schimbă modul de 

percepţie şi generează noi forme ale culturii vizuale și a frumosului. Se pune accent pe design ecologic, pe 

amabalaje pe reclamă pe originaliate, fantezia şi expresivitatea. Dacă privim atent la ce se întamplă în lumea 

designului interior, al designului de produs, industrial sau a arhitecturii și artelor vizuale, putem observa că 
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aceste medii de exprimare artistică, tehnică si intelectuală, încep să se întreprindă între ele. De fapt, designul 

se află la graniţa greu de delimitat dintre artă şi ştiinţă, dintre partea estetică şi partea funcţională. 

Privind pe scena internațională a arhitecților si designerilor putem observa că aceștia lucrează împreună 

la foarte multe proiecte, iar multe firme de arhitectură sunt formate din echipe de designeri, ingineri si arhitecți 

care lucrează în echipă din fazele incipiente până la finalitatea proiectelor. Folosindu-șe de ingionizitate acestea 

au libertatea de a implica metode noi ale frumosului caracteristice funționaliatății, unde se pune acent pe casa 

modern, o casă inteligentă, bine zonată, după principiile multifuncționalității oferind locatarului oportunitatea 

de spațialitate și confort, cu piese de mobilier încorporate în carcase destul de complicate și bine gândite și 

personalizate designului interior [5, 6]. 

  Teoria frumosului și estetica de design interior în secolul XXI-lea, avem parte de o avalanșa de idei cu 

privire la amenajarea fiecarui colțișor din locuință, utilaje multifuncționale și pune la dispoziția consumatorilor 

produse inteligente - bucătăriile incorporate - bucătărie insulă (fig.1). Corpuri de mobilier cu tot felul de utilaje 

computerizate în care la o mică mișcare se poate de pornit un aragaz sau un cumpor cu microunde, sau o carte 

onlain cu rețete, sau o masă de luat cina cu scaune încorporate în bucătărie. Tot felul de mobilier transformabil, 

care au mai multe funcții pe lîngă fucția estetică.   

                  

 
Figura 1. Bucătărie inteligentă, contemporană 

 

Un alt accent al esteticii de design interior este asigurarea spațiului locuinței cu iluminarea natural și 

artificială care are abilitatea de a modifica întregul aspect al unei încaperi: general, regional, decorative, prin  

folosirea diverselor corpuri de iluminat care împreună crează adevărate opere de arte, aplicate la nivel pereți 

tavan, mobilier, scări etc. (fig. 2). 

 

      
Figura 2. Diferențierea iluminatului în interior 
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Un aspect diferit se atestă interiorului de astăzi prin folosirea oglinzilor, sticlei colorate, desenate, 

transparente și mate, plasticul sub diverse forme libere, parametrice în culori deosebite, cu tot felul de texture 

etc. Atât designerii cît și artiștii plastici astăzi preferă să experimenteze liber, fluid cu noi forme și ideii (fig.3), 

în arhitectura spațiului de interior aceste forme emană energie și setimente profunde, conferindu-i interiorului 

personalizare. 

      
Figura 3. Forme libere în interioare 

 

Unul dintre artiștii designului secolului prezent este Karim Rashid, care continuă să uluiască lumea cu 

proiectele sale vizionare, adevărate iconuri ale secolului XXI-lea. El și-a pus amprentă asupra prezentului 

revoluționând acest domeniu prin stilul intitulat - Minimalism Senzual. În designul interior el folosește forme 

moi, organice, prietenoase ce sugerează tactilitate, extrem de confortabile (fig.4). Minimalismul Senzual 

„democratizează” designul, dezvoltând un nou limbaj, o nouă semantică și chiar o nouă estetică: - „Prea mult 

timp designul a aparținut numai elitelor sau unor culturi insulare. Vreau să fac parte din viața cât mai 

multor oameni, cărora să le arăt că lumea poate fi un loc mai inspirat și mai creativ”. Proiectele sale sunt 

inspirate din copilarie, de la fiecare cântec, gust, priveliște, sunet sau sentiment. Fie că proiectează modele 

pentru tapete sau bijuterii, corpuri de iluminat, mobilier stradal sau de interior, electrocasnice, amenajări 

interioare, arhitectură Karim Rashid, combate vehement șabloanele tradiționale reușind să aducă prezentul în 

design într-un mix artistic inconfundabil de forme și culori. Piesele sale reușesc să se distingă în peisajul 

designului contemporan prin formele inedite, materialele și tehnologiile momentului și nu în ultimul rând prin 

culorile vibrante. 

O altă personalitate din lumea designului industrial - Fabio Novebre, designer italian care poate fi 

definit prin doua cuvinte: excentricitate și stil. În lumea lui Fabio Novembre contează atat produsul cât și 

modul în care este prezentat acesta. Toate creatiile designerului ne lasă impresia că fac parte dintr-o lume mai 

amplă, care are continuitate și în afara spațiului tipărit sau al imaginilor de prezentare. Fabio Novembre, adoptă 

un stil suprarealist de exprimare și spațiile sau obiectele proiectate ne poarta într-o lume paralelă definită de 

mister și imagini contradictorii [7]. 

 

      
                                                  Figura 4. Interioarele designului Karim Rashid 
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Consider că secolul al XXI-lea ne aduce modificări nu doar numai asupra tehnologiilor sau asupra 

sistemelor economice, al designului și al artei, ci și al indivizilor și al modului lor de gândire, a perceperii 

frumosului și al designului care nu poate fi insensibil. 
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Abstract: Fiecare cunoaste faptul că, casele vechi au fost construite din ceea ce aveau la îndemână strabunii 

noștri. Astfel în dependență de situația geografică și tipurile de materiale care se găseau în zonă, casele erau ridicate 

într-un fel sau altul. Locuința veche moldovenească poate servi cu ușurință drept soluție a viitorului, datorită faptului că 

materialele utilizate în constucția acesteea sunt caracterizate drept ecologice. Locuințele vechi erau construite din 

materiale naturale, precum lutul, nisipul, piatra extrasă din cariere, nuiele, paie, pleavă, stuf, lemn care putea fi găsit în 

pădurile din apropiere, var, bălegar, care era utilizat pentru netezirea peretilor si multe alte materii prime pe care astăzi 

omenirea le-a uitat. 

Cuvinte-cheie: casa moldovenească, trecut, viitor, soluție, materiale 

 

 

Pentru ţăranul român, casa nu avea doar o valoare materială şi utilitară, el se simţea profund legat de casă 

ca nucleu de stabilitate, în care avea parte de tihnă şi armonie, loc rodnic şi benefic, generator de sensuri 

spirituale, nu numai materiale. Locuinţa tradiţională (eng. vernaculară) este casa de locuit caracteristică 

locuitorilor unei ţări.  

Arhitectura locuinţei tradiţionale – planul, mărimea şi aspectul – au fost influenţate de condiţiile fizico-

geografice ale mediului natural, de particularităţile şi specificul sistemului gospodăresc, condiţionate istoric şi 

social. Casa moldovenească a obţinut o formă unitară ca planimetrie şi volum, cu diferenţe zonale constructive, 

prezentînd afinităţi comune cu locuinţa formată la popoarele din estul Europei – români, ucraineni, beloruşi şi 

ruşi [1]. 

  

Fig.1.1 Casă moldovenească 

Cele mai vechi case cu arhitectură tradiţională din Moldova datează de la sfîrşitul secolul al XVIII-lea, 

şi aceasta datorită faptului că prezintă monumente istorice. Casa de locuit tradiţională este construită pentru a 

servi 1-2-3 generaţii, după care moştenitorii o înlocuiesc cu alta mai performantă, corespunzătoare timpurilor 

noi. Structura spaţială a locuinţei tradiţionale s-a perfecţionat în decursul secolelor, formîndu-se tipuri, 

corespunzătoare ierarhiei sociale (vezi fig. 1.1, 1.2).  Planul şi elevaţia casei sînt o mărturie că locuinţa 

tradiţională cu planul dezvoltat a apărut prin multiplicarea încăperilor prin aderare, în procedeu specific 

construcţiilor în lemn. Lemnul a fost utilizat în Moldova datorită accesibilităţii şi uşurinţei cu care poate fi 

prelucrat. Cea mai accesibilă tehnică de construcţie au fost cununile din bîrne, aşezate orizontal. Prinderea 

bîrnelor în rama ferestrelor sau în tocul uşii se făcea în tehnica amnarelor. Casele de pe teritoriul Moldovei 

erau lipite cu lut şi văruite. 

Tavanul caselor era plat, constituit dintr-o sistemă de elemente lemnoase: deasupra pereţilor este aşezată 

perimetral o bîrnă de lemn – cosoroaba, pe care se sprijină o altă bîrnă lungă, egală cu lungimea casei, numită 

coardă, instalată la mijlocul pereţilor laterali ai casei. La casele înstărite, grinzile pe extrados erau căptuşite cu 

scînduri. Intervalul dintre coardă şi tavan, egal cu grosimea grinzilor, era folosit pentru păstrarea documentelor, 

cărţilor şi buchetelor de flori medicinale. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludovic_Bassarab_-_Casa_taraneasca.jpg
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Acoperişul caselor tradiţionale era în patru ape, în pantă repede, constituit din căpriori, care formau 

triunghiuri verticale, cu capetele de jos sprijinite pe capetele grinzilor, iar cu vîrful – pe bîrna orizontală, care 

forma coama acoperişului. Streaşina din faţă era mai largă, sprijinită mai mult de formă pe stîlpii prispei. 

Învelitoarea acoperişului era din material divers: paie, stuf, scîndurele de lemn – draniţă şi şindrilă. La 

acoperişul în patru ape, cu învelitoare din şindrilă pe panta din faţă se făceau două ferestruie pentru aerisire şi 

iluminare. La începutul secolului al XX-lea s-a răspîndit în calitate de material de acoperire şistul - plăci subţiri 

de rocă, din care sînt executate învelitoarele acoperişurilor din satul Naslavcea, raionul Ocniţa [2]. 

      

Fig.1.2. Orheiul vechi, satul Butuceni  

Pe parcursul secolului al XIX-lea au avut loc defrişări masive. În aceste condiţii s-au dezvoltat noi 

tehnici de construcţie a caselor, cu utilizarea mai activă a argilei. Este cunoscută tehnica din lampaci, numită 

zonal „chirpici” şi „dulapi”. Elementele de construcţie de dimensiuni mari se pregătesc din timp, după care se 

aşează la soare la uscat. Lampacii se aşezau direct pe solul nivelat, bine bătut. Tehnica este caracteristică pentru 

zonele în care lemnul de construcţie lipseşte, fiind procurat doar pentru grinzile tavanului şi căpriorii 

acoperişului. O altă tehnică de construcţie din argilă este specifică mai mult zonelor complet lipsite de lemn. 

Pereţii erau ridicați prin suprapunerea succesivă a unor straturi de pămînt moale numit ceamur, fiecare strat 

fiind uscat şi solidificat bine înainte de continuarea operaţiilor [3]. 

Casele de pămînt nu aveau temelie. Pentru a le feri de umezeală, locuitorii din regiunile unde se revărsa 

Nistru, pentru construcţia casei se ridica o platformă înaltă de 0,5-1,0 m, din pămînt cărat, foarte bine bătut, 

care se îngrădea cu nuiele, scînduri sau lătunoaie groase , numit „pomost”, pe care se construia casa. 

Tipologia. Casa moldovenească are o formă unitară ca planimetrie, volume, indiferent de tehnica şi 

materialul de construcţie utilizat. Aspectul exterior era determinat de tencuirea pereţilor şi văruirea lor în 

interior şi exterior, ce dădea impresia unor construcţii din piatră. Chiar şi în cazul utilizării pietrei de carieră, 

piatra este tencuită cu mortar de lut şi văruită. La ultimul strat se adăuga culoarea albastră – „sineală” pentru a 

oferi casei aspect proaspăt.  

Stratigrafia socială a comunităţilor săteşti impunea construirea unui anumit tip de casă pentru starea 

respectivă. Satele din Moldova erau locuite de cîteva categorii sociale: boieri (curteni), boieri mici (mazili), 

ţărani liberi, împroprietăriţi (răzeşi) şi ţărani dependenţi. Fiecare grupă socială, respecta restricţiile în 

construcţia caselor. Soluţia simplă şi monumentală a casei cu trei camere s-a răspîndit din secolul al XIX-lea 

pînă în secolul al XX-lea, odată cu omogenizarea locuitorilor satului, cînd s-a ridicat nivelul de trai, iar 

frontierele sociale au fost depăşite [2]. 

Din punct de vedere al elevaţiei, se disting două categorii de case – case cu un singur nivel, care au 

dominat întreaga istorie a locuinţei tradiţionale, şi case construite cu două niveluri – parter şi etaj, care 

reprezintă arhitectura contemporană, realizată după proiecte ale arhitecţilor profesionişti. 

Spaţiul strîmt pentru activităţile casnice, a condus la includerea bucătăriei înapoi în camera de locuit, 

care capătă un plan unghiular şi scoaterea cuptorului în bucătăria de vară sau într-un şopron. Soba, folosită ca 

un perete despărţitor, separa spaţiul bucătăriei de restul camerei de locuit, camerele păstrînd o autonomie prin 

intrări separate şi o legătură interioară prin uşa alături de sobă. În bucătăria rezultată cu o suprafaţă mărită, a 

fost amenajat colţul pentru dormit, alcătuit din lejancă, încălzită cu aerul cald şi fumul de la plita de pregătit 

hrana, care era evacuat prin sobă, instalat între peretele din fund şi exterior lateral. Planimetria casei cu izolarea 

camerei de locuit de bucătărie, cu intrări separate, a cunoscut o răspîndire largă datorită confortului obţinut şi 

sistemului constructiv raţional. Perfecţionarea caselor de locuit cu trei camere continuă şi în prezent. Odată cu 

răspîndirea bucătăriei de vară, soluţionată ca o clădire separată în curte, bucătăria din casa de locuit pierde 
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însemnătatea de preparare a hranei şi spaţiul ei este comasat cu cel al camerei de locuit. Soba dintre bucătărie 

şi camera de locuit este mutată în peretele despărţitor dintre fosta bucătărie şi casa mare, unde se mută, în 

alcovul creat, şi patul lejancă, cu încălzire de plita construită alături. În această variantă, toate camerele sînt 

încălzite printr-un singur sistem [6]. 

Faţada principală a casei este orientată spre sud, mai rar spre est sau vest. În partea de jos a faţadei 

principale este construită prispa, element tradiţional al arhitecturii casei construite pe pantele dealurilor, cînd 

casele erau orientate cu faţada spre căderea de relief, iar pentru intrare se construia o platformă, la care se 

ajungea urcînd cîteva trepte. Prispa îngustă şi lungă cît faţada, numită în zona Codrilor centrali „tîrnaţ”, 

continua şi de-a lungul faţadelor laterale. Stîlpii decoraţi cu crestături erau instalaţi la marginea prispei şi 

susţineau versantul acoperişului, căptuşit cu scînduri. În faţa intrării, amplasat în axa de simetrie a faţadei 

principale, se construia „cerdacul” (tc. cardak) – o terasă patrulateră în plan, acoperită cu două versante laterale, 

care formau în faţă un fronton. 

În cazuri mai vechi, cerdacul avea un acoperiş în pante, fără fronton. Cerdacul şi prispa cu coloane, 

folosite în combinaţie sau izolat, sînt elemente funcţionale, constructive şi artistice autentice ale arhitecturii 

moldoveneşti, ce au fost utilizate în arhitectura reşedinţelor nobiliare, atît rurale cît şi urbane, precum şi în 

arhitectura religioasă. Aceste elemente tectonice, care rezolvau insolaţia camerelor, se mai întîlnesc printre 

vechile construcţii orăşeneşti şi săteşti. Tipul de casă tricameral este răspîndit în cîteva variante regionale, cu 

caracteristici specifice pentru fiecare zonă natural-climaterică, unde aspectul exterior al casei de locuit obţine 

expresia artistică în dependenţă de materialele de construcţie [5]. 

Studiind informațiile găsite, ce se refară la casele moldovenești care existau cu secole în urmă și 

urmărind evoluția lor până aproximativ cinci decenii în urmă, am tras și eu careva concluzii.  

În dependență de amplasarea geografică, casele din diverse localități au fost diferite atât ca formă și 

construcție, cât și ca materie primă consumată pentru realizarea acestor case. În unele zone casele fiind din 

piatră, acestea erau mai durabile și rezistente în timp. În alte zone, care erau în apropierea pădurilor, casele 

erau construite din lemn. Iar in zonele unde piatra și lemnul erau mai greu de transportat sau lipseau, casele 

erau construite din lut și paie. Desigur că, au existat mai multe timpuri de construcții, însă acestea trei au fost 

cele mai răspindite. 

Analizând materialele de construcție utilizate în cele trei tipuri de care, pot spune că le consider cele mai 

ecologice, doarece toate materialele erau naturale, extrase din pământ sau luate din mediul natural. Fiecare 

dintre ele are avantajele si dezavantajele proprii.  

Luând ăn considerație faptul că, cele mai răspandite case pe teriutoriul Moldovei erau cele construite 

din chirpici, adică din blocuri formate din lut și paie, acestea par a fi cele mai ecologice, deoarece nu se 

defrișează păduri întregi pentru obținerea materiei prime pentru zidirea casei. Lutul este un izolant termic bun, 

care se utiliza pentru tencuirea casei atât la exterior, cât și la interior. Iar paiele rămase dupa fiecare cultivare 

a grâului nu mai erau aruncate sau arse, ceea ce aducea o mare daună mediului, din cauza fumului care 

„otravea” aerul. Acestea case după ce erau zidite, erau acoperite cu stuf sau paie, care la rindul lor sunt 

materiale naturale pure si benefice pentru sanatate.  

Fatadele caselor erau apoi varuite, la fel ca și încăperile interioare, varul fiind un material ce proteja 

construcția de factorii de mediu dăunători. În unele cazuri varul era colorat cu pigmenti naturali obținuți din 

plante sau rădăcini, care erau prelucrate și ofereau o anumită culoare. Culoarea fațadelor era dictata de zona în 

care era situată locuința.  

Interiorul acestor case de lut, de asemenea era unul eco, datorită faptului ca era prelucrat cu paie și lut, 

si balegar de animale, după care pereții erau zugrăviți cu un amestec de var si piatra vânătă, acesta fiind un 

pun purificator și sterilizator. Tavanele erau acoperite cu scânduri de lemn, acestea fiind prelucrate la rândul 

lor cu substanțe naturale și ecologice (vezi fig.1.3). 
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Fig.1.3 Interioarele caselor tradiționale 

 

Casele vechi moldovenești, în ciuda fatului că, nu erau foarte rezistente în timp, erau foarte primitoare 

și deloc dăunatoare sănătății localnicilor și oaspeților lor. După părerea mea, acestea pot fi desemnate adevărate 

locuințe eco, contruite cu bani puțini, cu impact mic asupra mediului, dar cu impact pozitiv mare asupra 

sănătății. 
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Abstract: Recreerea constă în reconstituirea capacității normale de desfășurare a unei activități profesionale. 

Aceasta constituie un moment în care se produc scurte momente de libertate atunci când există posibilitatea dezvoltării 

funcțiilor psihice și intelectuale. Astfel, este necesar un spațiu bine amenajat, care va satisface toate condițiile pentru 

recreere. Deși în cadrul instituților de învățământ peste hotare se pune  accent pe amenajarea locurilor de odihnă pentru 

elevi /studenți, în Republica Moldova există un deficit de spații de recreere modernizate și adaptate la necesitățile 

tinerilor.  

Cuvinte cheie: recreere, studenți, comoditate, amenajare, mobilier, propunere. 

 
Activitățile recreative produc scurte perioade de libertate când există posibilitatea de a dezvolta funcții 

psihice și intelectuale diverse: creativitatea, imaginația, simțul ludic, acumularea de cunoștințe și deprinderi, 

afectivitatea, realizarea propriile vise și planuri. Ieșirea din rutină este foarte benefică atât pentru psihic cât și 

pentru trup: rutina obligă la folosirea anumitor organe, funcții, părți ale corpului, în mod excesiv, în timp ce 

odihna activă are rolul de a readuce echilibrul fiziologic, metabolic și psiho-emoțional [3].  
Pentru sporirea performanței studenților, este vital ca instituția de învățământ să ofere o gamă largă de 

facilități și resurse: echipament, săli de clasă, manuale, librării și, nu în ultimul rând, spații de odihnă. 

Activitatea de recreere influențează pozitiv asupra abilității cognitive a studenților. De asemenea, aceasta ajută 

pe plan social, facilitând comunicarea și interacțiunea între semeni. Statisticile internaționale demonstrează că 

activitatea academică a studenților depinde de sănătatea mentală (majoritatea având între 18 și 24 ani, 

reprezentând grupul de vîrstă cel mai vulnerabil spre dereglări ale sănătății mentale, deoarece 75% din bolile 

mentale apar pînă la 25 ani) [1].  

Dacă la școală/ universitate se urmărește ca studenții să prezinte succese remarcabile, atunci trebuie să 

fie pus accentul nu doar pe amenajarea și dotarea sălilor de clasă, dar și a spațiilor de recreere, care vor influența 

pozitiv asupra stării psihice a tinerilor. Peste hotare universitățile și școlile dispun de facilități moderne și 

diverse, amplasate în campus, la îndemâna studenților. De exemplu,  Universitatea din Illinois oferă servicii 

de recreere pentru studenți și absolvenți pentru a deveni activi fizic în timp ce își continuă studiile. În 2008 a 

fost deschis un complex de 340.000 de metri pătrați,  care include facilități precum un zid de alpinism, o pistă 

interioară, mai multe terenuri de ricochet, o piscină și o bucătărie instructivă, săli de fitness și servicii de 

nutriție [2].  

În Republica Moldova la fel se dezvoltă, deși mai lent, tendința de modernizare a spațiilor de odihnă 

pentru studenți. De exemplu, la Facultatea de Urbanism și Arhitectură, studenții au fost direct implicați în 

procesul de proiectare și reamenajare a locurilor destinate recreării din cadrul instituției. Studenții anului V au 

elaborat propuneri pentru reamenajarea buzunarelor și a holului facultății, a căror destinație este recreerea în 

timpul pauzei dintre ore. În prezent, spațiile de odihnă în cadrul facultății sunt prost amenajate, lipsite de careva 

facilități (prize, iluminare) și cu mobilier vechi. Un spațiu de recreere calitativ și comod necesită o atenție 

deosebită asupra detaliilor. Piesele de mobilier joacă un rol important pentru a oferi un nivel de comoditate 

înalt, de aceea majoritatea elevilor au propus folosirea mobilierului moale. În zonele mari (de exemplu hol) 

pot fi amplasate chiar și bean-baguri, care sunt destul de eficiente pentru un spațiu modern de recreere a 

tinerilor. Pentru zonele mici, precum sunt buzunarele cu ieșire la balcon, amplasate la nivelul 1-3, studenții au 

propus utilizarea mobilei din lemn, de tip transformer, care să includă mese și scaune, astfel încât să fie 

suficient spațiu pentru un grup mai mare de studenți.  

În cadrul școlii de vară la Facultatea de Urbanism și Arhitectură, participanții au proiectat și confecționat 

cu mâini proprii mobilierul din lemn pentru zona de odihna exterioră, din fața facultății, iar în prezent studenții 

se pot bucura de acesta, savurând  o cafea în aer liber.  

Conform  planului de învățământ, studenții la specialitatea arhitectură petrec 390-450 ore per semestru 

la facultate. Fiind o fire artistică și creativă, tinerii arhitecți deseori luptă cu lipsa de inspirație și idei.   

Astfel, o zonă de recreere bine gândită,  cu un design neobișnuit, cu piese de mobilier modern și comod, 

cu o soluție coloristică calmă în nuanțe reci , însă cu accente calde pe pereți, va spori garantat dispoziția și 

totodată performața studenților.  

Iată câteva dintre ideile propuse: 
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Studenții au propus reamenajrea holului: mobilierul poate fi mutat astfel ca să formeze grupuri, zone 

izolate de odihnă la intrare.  

 

 
 

Scopul studenților a fost să creeze un spațiu deschis, destinat întâlnirilor, lucrului, odihnei între orele de 

curs - un loc unde fiecare s-ar simți confortabil. Concluzia acestora a fost că trebuie neaparăt să persiste și un 

spațiu de lucru în zona dată de acumulare a fluxului de oameni. 
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Alți studenți propun utilizarea îmbinării carcasei metalice și a placajului pentru executarea unor piese 

de mobiler ușor montabile. Aceștia propun păstrarea culorilor neutre, palide, pentru relaxarea ochilor și dotarea 

cu prize, mese, verdeață pentru o atmosferă mai familială. Mobilierul este transformabil și poate fi montat prin 

diverse metode, în dependență de numărul oamenilor prezenți în zonă.  

  

 
 

O altă variantă este de a folosi un mobilier practic, ieftin și ușor de executat, chiar și de către studenții 

facultății. Aspectul acestuia neobișnuit va oferi studenților un aspect vizual plăcut. În viziunea studenților, 

spațiul de odihnă trebuie să fie modern, interesant, să atragă prin atmosfera agreabilă ce o creează.  

Alți studenți propun amenajarea unui spațiu care va satisface odihna studenților în timpul liber, dar 

totodată le va permite să execute unele lucrări și în afara orelor. Astfel, acest spațiu a fost proiectat sa fie cât 

mai plăcut vizual, dar și cât mai compact.  

 



 

 

36 

 
 

Studenții petrec o mare parte a timpului sezând (la ore, acasă, în transport, în săli de așteptare), iar mobila 

destinată acestui scop (taburete, scaune, fotolii, canapele, bănci) trebuie să îndeplinească condiții adecvate de 

comoditate și confort, pe termen scurt sau lung, în funcție de caz. În ziua de azi, odihna este percepută într-un 

mod mai complex decât 15-20 de ani în urmă. Instituțiile de învățământ concurează deja nu doar în oferirea 

unor cursuri de calitate, dar și a resurselor și facilităților modernizate și atrăgătoare pentru studenți. Totuși 

odihna a devenit esențială pentru activitatea academică a tinerilor, în special în secolul tehnologiilor, atunci 

când corpul este mai mult expus spre oboseală și boli mentale. De aceea este important de a proiecta și amenaja 

zone de recreere pentru elevi și studenți în cadrul fiecărei instituții de învățământ. Iar spațiile date trebuie să 

satisfacă necesitățile noii generații de tineri.   
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 Abstract: Projecting as ergonomic as possible of the living space and especially multifunctional rooms is 

complicated process labeled by a series of factors that must be respected to create a comfortable environment. A living 

space room is kitchen – the most equipped with technology room and with the biggest number of technological processes 

that can be conducted. There are a multitude of conditions that must be considered for a well minded kitchen, among 

these can be mentioned: planimetry, furniture placement, connection with other rooms, insolation, phonic poluation, 

colors, aesthetic solution and others. All mentioned factors are meenting under the same title – space ergonomics and  

result is physical and psychological comfort to which tends each of us. 

Keywords: ergonomics, comfort, space, kitchen, planimetry.  

 

 
Proiectarea de arhitectură și designul sunt procese complexe menite să servească aceluiași scop – crearea 

unui mediu confortabil omului. Știința ce se ocupă de studiul principiilor confortului este numită ergonomia. 

Deși conform dexului noțiunea de ergonomie este caracterizată drept "disciplină care studiază relațiile dintre 

om, mașină și mediul de muncă", această definiție nu întrunește tot spectrul de utilizare al acestui termen. 

Respectiv mai pot fi adăugate și caracteristicile: om și mediul de trai, om și spațiul public, respectiv și alte 

îmbinări ce duc la ideea – totul este creat pentru om și "omul este măsura tuturor lucrurilor" (Protagoras). 

Deși noțiunea a fost introdusă abia în 1949 de englezul K.F.H. Marrell, implementarea paramentrilor 

fiziologici în domeniile precum inginerie și proiectarea mașinilor a fost mult mai devreme. În proiecare de 

arhitectură și design merită menționați astfel de personalități precum Neufert E. și Le Corbusier, aceștia fiind 

preocupați de studiul teoretic și practic, funcțional și estetic al  mediului arhitectural. Astfel au fost găsite 

gabaritele optimale pentru habitatul uman, ulterior acestea s-au schimbat datorită creșterii cererii populației 

spre confort și spațiu. 

Spațiul locativ este mediul unde omul petrece cel mai mult timp, respectiv amenajarea corectă al acestuia 

este un obiectiv esențial pentru a satisface nevoile umane de odihnă, siguranță, privat, relația cu familia, 

prepararea și/sau consumarea hranei etc. O încăpere din cadrul unității locative ce întrunește toate necesitățile 

sus-enumerate este bucătăria – spațiul dotat cu utilaj necesar pentru un mare număr de procese tehnologice, 

care se efectuatuează de către om. Din cauza acestei abundențe de utilaje și a multi-funcționalității, bucătăria 

necesită un spațiu mai mare comparativ cu alte încăperi auxiliare, dar și amenajarea corectă pentru 

eficientizarea procesului de lucru din spațiul respectiv. Încă la începutul sec. trecut arhitectul american Frank 

Lloyd Wright a constatat că «...bucătăria este atelierul gospodinei și zona ei de lucru trebuie să fie amenajată 

ergonomic». [3, p.5]  

Un compartiment important al ergonomiei acestei încăperi este zonarea ce poate fi divizată în: zona de 

depozitare a produselor alimentare (frigider, cămară, nișă sau spațiu în cadrul mobilierului), zona de depozitare 

a veselei și a tacâmurilor (dulapuri și sertare), zona de spălare (chiuveta), zona de fasonare (blatul), zona de 

gătit (cuptor și aragaz/reșou) și zona de luat masa (masa propriu-zisă cu setul de scaune și tejgheaua pentru 

bar).  

Organizarea corectă a acestor zone este 

reglementată de "regula triunghiului", și anume 

amplasarea în apropiere a zonei de depozitare a 

produselor alimentare, zona de spălare și zona de 

gătire.  

Păstrarea consecutivității acestor zone va mări 

productivitatea și va scădea din distanța parcursă. 

Aceste trei zone nu trebuie să fie intersectate de vre-un 

obstaol ce ar împiedica deplasarea directă sau ar 

impune ocolirea obstacolului respectiv.  (vezi imaginea 

alăturată). 

 

                                                                                                                

Triunghiul de lucru 

 



 

 

38 

 În funcție de modul de amplasare a mobilei, se cunosc șase tipuri de grupări: liniară, liniară cu insulă, 

liniară paralelă, în formă de "L", în formă de "U" și perimetrală.  

 
 

   

     
 

Liniară – avantajul este compactitatea iar dezavantajul este insuficiența spațiului de lucru și 

imposibilitatea de amenajare a zonei de luat masa în cadrul acestei configurații.  

Liniară cu insulă și în formă de "L" – avantajele principale sunt posibilitatea organizării a două spații 

de lucru (blatul și masa), organizarea zonei de luat masa, utilizarea la maxim a spațiului bucătăriei astfel sunt 

cele mai răspândite tipuri de organizare. Dezavantaj este necesitatea a mai mult spațiu ca varianta precedentă.  

Configurațiile liniară paralelă, în formă de "U" și perimetrală au drept avantaje dotarea cu utilaj, 

organizarea mai multor spații de lucru iar dezavantajele fiind gabaritele mari și deseori imposibilitatea 

organizării zonei de luat masa, respectiv aceste tipuri de amplasare a mobilierului v-or fi valabile în prezența 

sufrageriei. 

Divizarea verticală a mobilierului este marcată de împărțirea în trei zone, și anume: zona de mijloc – 

dotată cu bunuri de întrebuințare cea mai frecventă, zona de sus dotată cu bunuri ce sunt utilizate foarte rar și 

zona de jos, echipată cu bunuri de întrebuințare ocazională. Înălțimea de la pardosea a celei mai sus amplasate 

polițe nu se recomandă să depășească 1.9 m în caz contrar va fi un loc puțin utilizat din cauza dificultății în 

exploatare. Dulapurile din partea superioară a bucătăriei se recomandă să fie amplasate la cota minimă de 0.45 

m de la suprafața blatului pentru a nu crea dificultăți în timpul fasonării. Lățimea acestor dulapuri trebuie să 

fie de circa 0.3 – 0.35 m. În partea inferioară, mobilierul trebuie să fie prevăzut cu nișă pentru picoare cu 

dimensiunile 6-8 cm profunzime și 8-10 cm înălțime. 

Mobilierul ocupă un spațiu de circa 0.6 m de la perete iar zona de lucru necesară unei persoane este de 

1.2 m de la mobilier, respectiv lățimea minimă în cazul amplasării mobilierului în linie este de aproximativ 2 

m. Organizarea a două spații de lucru trebuie să fie una logică, cu evitarea suprapunerii zonelor de lucru. 

Amplasarea blatului are loc la o cotă mai înaltă comparativ cu înălțimea unei mese, circa 0.85 – 0.9 m de la 

suprafața pardoselii. Acest procedeu are un caracter utilitar, luând în considerație că activitatea de fasonare are 

loc în picioare respectiv pentru evitarea aplecării repetate. În cea mai bună variantă, blatul se recomandă a fi 

amplasat între zona de spălare și zona de gătire. 

Dulapurile pentru depozitarea veselei trebuie să fie alături de chiuvetă, preferabil în partea stângă iar în 

cazul prezenței mașinii de spălat vesela, în nemijlocita apropiere a acesteia. 

Liniară Liniară cu insulă 

În formă de "L" 

Liniară paralelă 

În formă de "U" Perimetrală 
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Din contul amplasării raționale a mobilierului și utilajului, pot fi atinse performanțe de economisire a 

circa 30 % din timp și scăderea distanței parcurse cu mai mult de 50 %.[5, p.114 ] 

În cazul planimetriei locuinței tip "open space", masa sau un rând al mobilierului din bucătărie poate 

"înlocui" peretele, respectiv divizează camera. Situația respectivă are drept avantaj mărirea vizuală a spațiului 

prin contopirea camerei de zi cu bucătăria, dezavantajul ar fi aburii și mirosul ce se v-or răspândi. Pentru a 

micșora influența acestui dezavantaj, în tavan trebuie prevăzute canale de ventilare adiționale (afară de hotă). 

Legătura cu alte încăperi trebuie luată în considerație, se va evita amplasarea bucătăriei lângă dormitor 

deoarece cea din urmă este un spațiu al odihnei pasive și liniștea specifică acestei încăperi poate fi perturbată 

de zgomotele proceselor tehnologice produse în bucătărie. Trebuie asigurat acces direct din hol și dacă este 

cazul prezenței sufrageriei – facem legătură și cu această încăpere. În casele individuale bucătăria va fi 

amplasată la parter, fiind orientată spre partea drumului de acces în locuință, în apropierea verănzii și/sau a 

terasei, cu acces direct spre cele din urmă. Dacă în apropiere este vre-un teren de joacă, după posibilitate, 

bucătăria se va orienta spre acest loc, pentru monitorizarea copiilor. 

Insuficiența spațiului interior a generat un alt tip de bucătării, numit bucătărie-nișă. Poate fi întâlnită 

această încăpere în cămine sau spații muncitorești, astfel prezența acesteia oferă un grad de confort sporit. 

Dotarea bucătăriei-nișe cu utilaj este minimală, respectiv numărul proceselor tehnologice ce se pot efectua este 

mai redus. Se acceptă excluderea iluminării directe. De regulă suprafața bucătăriei-nișe nu depășește 6 m.p. 

Alte condiții ce influiențează confortul sunt insolarea și poluarea fonică, acestea sunt reglementate 

prin parametrii sanitaro-igienici, respectiv nu apare disconfort în cazul respectării acestor cerințe. Orientarea 

bucătăriei trebuie să fie nord-est sau nord-vest, [4, p.200 ]  Lumina naturală este o condiție obligatorie al 

acestei încăperi. Trebuie însă organizată corect. Astfel vom ține cont de: pătrunderea razelor directe în această 

încăpere, de insuficiența sau excesul de iluminare. Pătrunderea razelor directe este stipulată de normative și 

corespunde intervalului de timp 2.5 ore/zi. Iluminarea naturală are loc prin golurile de lumină, suprafața cărora 

trebuie să corespundă 1/5 din suprafața pardoselii bucătăriei. Este preferabilă iluminarea laterală sau din față 

a spațiului de lucru. Iluminarea artificială a spațiului de lucru trebuie să fie frontală, (în cel mai bun caz de sub 

dulapul amplasat în partea superioară a bucătăriei). Alegerea instalațiilor de lumină intensitatea cărora poate 

fi reglată este una corectă. Respectiv iluminarea printr-un singur corp de lumină pe centrul tavanului este o 

abordare greșită deoarece creează umbre pe suprafața blatului.  

Alături de parametrii enumerați mai există un factor personalizat și anume – factorul estetic. Acesta 

este un parametru intuitiv, complex ce depinde de mediul formării persoanei și poate fi educat. Aici sunt 

atribuite: forma, decorul, cromatica, materialul, compoziția, calitatea ș.a. Cele din urmă enumerate au un 

impact psihologic prin legătura subconștientă cu ambientul omului primitiv ce locuia în peșteră, înconjurat de 

forme curbilinii, lipsa aproape totală a decorului, cromatica stinsă, materiale naturale, toate acestea în 

ambundența plantelor. De aici reiese că mediul natural conține calitățile care armonizează nu doar cu 

fiziologia omului, dar și cu psihicul, deci cu calitățile necesare pentru o dezvoltare normală sub toate 

aspectele, [2, p.82] de aceea tindem spre "imitarea" naturii. 

Soluționarea cromatică de asemenea merită o atenție deosebită. Influența psihologică a fiecărei culori 

este luată în considerație și respectiv alegerea nuanței va fi în conformitate cu necesitățile fiecărui beneficiar 

în parte în funcție de efectul dorit. Nu se recomandă folosirea culorilor aprinse pentru a nu obosi vizual știind 

că aici este petrecută o bună parte din zi. Se va opta pentru culorile deschise, pastelate cu un accent cromatic 

mai evidențiat. Nuanța pereților dirijează cu razele de lumină naturală. Prin urmare tonurile deschise vor 

amplifica lumina solară datorită coeficientul de reflecție ridicat iar nuanțele întunecate o vor reduce. Astfel 

cromatica interiorului poate soluționa problemele suprainsolării sau deficitului de iluminare naturală.  

Un capitol special, este bucătăria pentru persoane cu necesități speciale. Nevoile acestor oameni 

generează o planimetrie și mobilă adoptate special pentru ei. Activitatea persoanelor respective necesită un 

spațiu mai mare pentru deplasare și lucru. Luând în considerație că căruciorul poate atinge dimensiuni de până 

la 1.4 m lungime, 0.85 m lățime, trecerile trebuie să fie fără obstacole, cu o lățime minimă de 0.9 m iar ăn 

locurile de cotire – 1.2 m. Blatul trebuie să fie amplasat la o înălțime de 0.7 m (preferabil cu înălțimea 

reglabilă), prevăzut cu nișă pentru picioare. Suprafața zonei de lucru trebuie mărită deoarece aceasta servește 

drept spațiu de stocare al utilajului. Raza de lucru este limitată până la 1.5 m înălțime și 0.3 m de la pardosea, 

respectiv dulapurile prentru depozitare trebuie să se încadreze în aceste gabarite, în caz contrar spațiul rămas 

nu va fi util pentru persoanele cu necesități speciale. Spațiile de depozitare vor dispune în partea inferioară de 

loc pentru picioare. 
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Bucătăria fiind locul întrunirii pentru toți membrii familiei, devine nu doar încăpere de preparare  și 

servire a mâncării, dar și un spațiu de socializare și activități comune, astfel respectarea factorilor sus-

menționați au un rol esențial pentru bunăstarea întregii familii. Toate aceste condiții se întrunesc sub un titlu 

comun – ergonomia spațiului. Rezultatul urmării în exactitate a normelor stabilite este excluderea greșelilor la 

etapa de construcție și omiterea dificultăților în exploatare a bucătăriei. Multitudinea detaliilor prevăzute au 

un impact pozitiv asupra gradului de confortabilitate în celula locativă și respectiv satisfacerea la cel mai înalt 

nivel a necesităților umane.  
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Резюме: Современный интерьер способен удовлетворить большую часть потребностей человека. Ваше 

помещение может стать уютным семейным очагом, функциональным рабочим местом, зоной отдыха, 

роскошной и аристократичной резиденцией или же подлинным художественным шедевром. Используя широкий 

спектр отделочных материалов, стилей и инженерных решений мы чаще всего решаем наиболее важные на 

первый взгляд интерьерные задачи, обеспечивая оптимальную конфигурацию, эстетику, освещенность и 

функциональность пространства, при этом забывая об одном из наиболее значимых компонентов любого 

высококачественного интерьера – его экологичности. 

Ключевые слова: материалы, изделия, безопасность материала  

 

1. Экология материалов и изделий из них 

Материал и изделие — в чем отличия? 
Следует различать понятия материала и изделия, изготовленного с его применением. 

материал — не имеющее определенной формы количество вещества (или комплекса веществ), 

предназначенное для дальнейшей переработки в изделие; 

изделие — готовый продукт, который может быть изготовлен с использованием одного, либо 

нескольких материалов. 

Материал характеризуют его физические и химические свойства, изделие — его форма и 

свойства материала, используемого для производства. На практике, для строительства и отделки 

сооружений почти всегда применяются именно изделия, которые могут изготавливаться из различных 

материалов (полимеров, металла, натуральных компонентов) с применением методов химической и 

механической обработки. 

 

2. Основные критерии экологичности изделий 
Экологичность любого изделия складывается из нескольких характеристик: 

− безопасности материала; 

− безопасности производства; 

− эксплуатационной безопасности; 

− безопасности утилизации. 

Безопасность материала. Отражает свойства компонентного состава изделия — т.е. веществ, 

его образующих. Материал может воздействовать на человека непосредственно — выделять 

токсичные вещества, вызывать аллергические или раздражительные реакции; или же косвенно — 

способствовать возрастанию опасного воздействия окружающей среды, либо иного материала, 

выступая в качестве своего рода катализатора. 

Безопасность производства. Важный критерий выбора не только изделия, но и его 

производителя. Отражает вероятность нарушения экологических норм в процессе производства, 

являясь фактором технологичности.  

Эксплуатационная безопасность. Имеет особое значение и характеризует свойства материала 

в условиях определенного жилого помещения на протяжении всего срока эксплуатации. 

Эксплуатационная безопасность, как правило, определяется формой изделия и физическими 

характеристиками материала. Развитая поверхность (ворс, глубокое тиснение и т.д.), мягкость и 

электризуемость некоторых изделий могут стать причиной появления в помещении патологической 

микрофлоры, а также опасных микроорганизмов.  

Безопасность утилизации. Относится к глобальным загрязняющим факторам. От простоты и 

отлаженности механизма утилизации материала зависит экологическая обстановка в целом. К 

сожалению, в отечественной практике подобной характеристикой чаще всего пренебрегают. 

Рекомендуется приобретать легкие в переработке изделия и утилизировать их в соответствии с 

установленными нормами безопасности. 
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3. Изделия из натуральных материалов 
Натуральные материалы, использовались человеком с древнейших времен, по праву, считаясь 

наиболее экологически безопасными. Однако, даже они могут иногда представлять опасность для 

экологии жилого пространства. 

Радиоактивность 

Одним из наиболее опасных факторов является радиационное излучение. Радиоактивные 

свойства в той или иной степени проявляют практически все натуральные материалы (минералы, 

глина, древесина), но их воздействие на человека минимально и неопасно. Обратить внимание следует 

на такие типы материалов как: щебень, гранит, керамзит, глина и стекловолокно. Их радиационный 

фон может быть повышен из-за специфики добычи и производства. Изделия на основе данных 

материалов (отделочные и кладочные смеси, кирпич, строительные бетонные блоки) следует выбирать 

с особой тщательностью. 

Магнитные свойства 

Определенную опасность для человека представляют мощные электромагнитные поля, 

причиной возникновения которых может стать большое количество металла в отделке и особенно — в 

конструкции здания. 

Наиболее экологичные натуральные материалы 

Самыми экологичными среди всех натуральных материалов являются: растительные 

компоненты, камень и стекло. Именно эти материалы становятся все более востребованными в 

современных интерьерах класса «премиум». 

 

4. Экологическая классификация изделий 

Экологическая классификация основана на комплексной безопасности изделий (производство, 

эксплуатация, утилизация).  

Конструктивные материалы  

(1) Использование массивных металлических элементов в отделке и при возведении здания 

может представлять опасность из-за высоких магнитных свойств металла; 

(2) Щебень, керамзит и глина, входящие в состав многих конструкционных изделий, могут иметь 

повышенный радиационный фон, а синтетические компоненты строительных смесей часто обладают 

повышенной токсичностью; 

(3) Материалы могут представлять опасность при добавлении в них синтетических компонентов 

на стадии производства; 

Конструктивно-отделочные материалы 

(1)  Керамическая черепица — полностью экологичный материал. Однако, следует убедиться в 

качестве глины, радиационный фон которой может быть повышен из-за нарушения технологии 

производства и особенностей места добычи; 

(2)  Экологичность указанных материалов может ухудшаться при использовании токсичных 

добавок на стадии производства; 

(3)  Шифер не является экологичным материалом, поскольку при его изготовлении 

применяется асбест. 

Отделочные материалы  

(1) Мрамор и гранит могут иметь несколько повышенный радиационный фон. Приобретая 

плитку, изготовленную из данных материалов, убедитесь в ее соответствии экологическим стандартам; 

(2) Бумажные обои принято считать наиболее экологичными. Но их качество в значительной 

степени зависит от технологии производства. Синтетические добавки (красители) могут 

спровоцировать выделение в окружающую среду токсичных веществ. Используйте только те обои, 

которые соответствуют международным экологическим стандартам; 

(3) Изделия из кованого металла являются наиболее экологичными по причине низкой 

технологичности производства; 

(4) Слоистые пластики на основе крафт-бумаги могут быть достаточно экологичными при 

условии жесткого соблюдения технологии производства с отсутствием токсичных добавок, 

используемых для пропитки слоев. 
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5. Экологичные технологии 

Обезопасив материальную часть своего интерьера, необходимо обеспечить соблюдение 

правильных технологических принципов возведения здания и выполнения его отделки. От 

правильного соблюдения технологий строительства и обустройства вашего жилища зависит 

эксплуатационная экологичность материалов, а также безопасность микроклимата жилой зоны. 

Основные технологические аспекты создания и использования экологичного дома можно представить 

следующим образом: 

Возведение конструкции. На этапе строительства, помимо грамотного выбора места застройки, 

уделите внимание соблюдению норм и порядка выполнения работ (правильное хранение и 

использование материалов, корректное устройство термо- и гидроизоляций, полная просушка смесей, 

клеев, пропиток и лакокрасочных материалов); 

Устройство инженерных систем. Уделите особое внимание устройству приточно-вытяжной 

вентиляции. Рекомендуется предусмотреть отдельные вентиляционные отверстия в санитарной зоне, 

на кухне, в больших жилых комнатах, а также в хозяйственных помещениях. Установите систему 

очистки воды и качественную систему водоотведения. Также необходимо обеспечить контроль 

мощности отопительных приборов. Применяя систему кондиционирования, не забывайте об ее 

качественном обслуживании, в противном случае — вреда она принесет гораздо больше чем пользы; 

Выполнение отделочных работ. На этапе проектирования избегайте формирования сложных 

для уборки «мертвых зон» (за дверью, сбоку шкафа и т.д.). По возможности, применяйте гладкие 

фактуры, избегайте скоплений проводов, обилия декоров, сложных и ворсистых поверхностей. Будьте 

осторожны с мощными элекроприборами скрытого монтажа (теплый пол) — они могут генерировать 

небезопасные для человека электромагнитные поля; 

Освещение. Качественно выполненное освещение, помимо своей основной функции, 

способствует поддержанию правильного микроклимата в помещении. Предпочтение следует отдать 

естественному свету, поскольку он благоприятнее воздействует на организм человека; 

Функциональное планирование. Обустраивая интерьер, создавайте не только удобное, но и 

оптимальное для поддержания чистоты пространство. Мебель, аксессуары и техника должны легко 

очищаться. Используйте дополнительные приборы для повышения экологичности содержания жилого 

помещения (посудомоечные машины, увлажнители, стерилизаторы). Располагайте хозяйственные 

помещения, по возможности, как можно дальше от жилых зон. Старайтесь избегать большого 

скопления электроприборов в одном месте. Приобретая бытовую технику, убедитесь, что 

оборудование соответствует мировым экологическим стандартам, имеет высокий класс 

энергосбережения и не выделяет фреона. Убедитесь, что на изделие нанесены маркировки, 

подтверждающие отсутствие фреона и определяющие класс энергосбережения; 

 

Выводы 

Экологичность материалов очень важный аспект в дизайне интерьера. Прежде всего он влияет 

на комфортную жизнь человека, его здоровье. Предотвращая заболевание и раздражение которые и так 

преследуют нас в повседневной жизни. А также экологические материалы, являясь и изделия 

воздействуют на эстетическую составляющую нашего организма, способствуя моральному отдыху. 

 

Библиография: 

1. http://interyerum.ru/ecologiya-v-interyere/#i-2 

2. http://eko-jizn.ru/?p=1790 

3. https://kvartblog.ru/blog/10-samyh-ekologicheski-chistyh-materialov-dlya-dizayna/ 

 

  

http://eko-jizn.ru/?p=1790


 

 

44 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКО-ДИЗАЙНА 
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Резюме: эко-дизайн выражает определенную позицию протеста против безграничного 
потребительского инстинкта и загрязнения природы. Смысл эко-дизайна заключается в самом названии – 

интерьер, выполненный в этом ключе, оптимально гармонирует с окружающей средой. Именно в 

«экологичном» помещении человек может почувствовать все преимущества натуральных материалов и 
действительно отдохнуть от душного города. 

Ключевые слова: эко-дизайн, природа, современность, натуральные материалы. 

 

1. Происхождение эко-дизайна.   

Экологический дизайн или эко-дизайн – это воплощение естественного желания человека 

максимально приблизить свою среду обитания, свой дом к естественным природным условиям. 

Эко-дизайн сформировался в середине XX века в Европе.  Появился стиль благодаря тому, что 

многие страны начали задумываться об угнетающих последствиях загрязнения среды, необходимо 

было оптимизировать и наладить свою жизнь в собственном жилище. 

Прародителем стиля Эко стали многие направления, этнические стили. 

− Скандинавский дизайн, давший основу в соединении естественности материала и 

новаторской формы. 

− Японские традиционалисты с их минимализмом и тонким восприятием природы. 

− Кантри является прародителем эко-дизайна, не считая его ухода от современности. 

В формировании стиля оказали такие известные архитекторы, как: 

− Альвар Аалто, проектировал дома с прорастающими сквозь крыши деревьями и 

обвивающими их вьюнами, разработал гнутую мебель из березы. 

− Датский дизайнер мебели Ханс Вагнер, еще в 50-ых гг. придумавший "тиковый стиль" 

(оригинальную мебель из тикового дерева) 

− Итальянец Рива, основатель компании RIVA 1920 утверждал, что "покрывать дерево лаком- 

все равно, что запаковывать человека в полиэтилен". 

 

2.  Философия эко-дизайна 

Сам эко стиль дает большую свободу для творчества – в нем нет четких правил и границ. 

Главное, чтобы использовались натуральные материалы и ткани, было много света, пространства и 

растений. 

Эко-дизайн подразделяется на: 

− Фитодизайн (использование в интерьере большого количества цветов); 

− Психодизайн (отражает определенный психологический портрет отдельного человека); 

− Фэн-шуй (направлен на привлечение положительной энергии Ци, что позволяет достичь 

гармонии и равновесия. Противоположностью Ци является негативная энергия Ша, от 

которой необходимо избавиться). 

 

3. Задачи и цели  
1. Связь с природой 

Экологический дизайн стремиться предоставить человеку как можно больше возможности 

соприкоснуться с природой, не покидая привычную обстановку. 

Например, при так называемом экологическом строительстве какую-то часть изначального 

ландшафта намеренно оставляют нетронутой: здание “вписывают” в существующую природную 

форму (холм или впадину) 

Можно сказать, что сады на крышах небоскрёбов – это тоже экологический дизайн, ведь это ещё 

один способ изобретательно и, главное, “по-зелёному” подойти к проблеме места в городе.  
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2. Настоящие вещи 

Натуральные материалы – это то, к чему человеческие органы чувств привыкали тысячелетиями, 

следовательно, потребность в настоящем/естественном заставляет нас делать выбор в пользу 

привычных материалов, таких как дерево, камень, натуральные ткани. 

Изысканность простоты: 

Натуральные материалы высокого качества при правильном уходе служат долго и не выходят из 

моды, тем более, если современная мода ставит во главу угла здоровье.  

3. Хорошо забытое старое 

Экологический дизайн внимательно относится к традиции: дизайнеры обращается к культурной 

памяти людей, использует техники, материалы и орнаменты, характерные для определённой 

местности. Дизайнеры творчески перерабатывают опыт людей, которые веками использовали местные 

природные ресурсы экономно и эффективно. 

Можно сказать, экологический дизайн переосмысляет отношения человека и природы через 

возвращение к уже существующим способам бережного отношения к природе. 

4. Что останется после меня 

Экологический подход к дизайну вещей решает проблему утилизации отходов: предмет, 

сделанный из натурального материала, во многих случаях может служить дольше, а затем его можно 

переработать, “вернуть природе”, или использовать по другому назначению. 

Современный человек имеет возможность минимизировать вред, причиняемый окружающей 

среде производством, сделав выбор в пользу практичных и удобных вещей, сделанных из местных 

материалов по давно отработанным технологиям.  

 

4. Плюсы и минусы эко-дизайна: 

+ натуральность материала 

+защита окружающей среды 

+благоприятное воздействие на психику 

+минимализм 

- дорогостоящие материалы и сложность ремонта 

- уборка 

- сложности с техникой 

 

5. Общие принципы эко-дизайна 

 Больше света и простора 

Стремление приблизить дом человека к естественным условиям в экологическом дизайне 

проявляется через максимальное освобождение пространства от лишних вещей и использовании 

сложных комбинаций источников света в сочетании с простыми формами и силуэтами мебели и 

предметов декора. В просторной комнате человек, как правило, чувствует себя более комфортно. Если 

комната небольшая, то можно прибегнуть к использованию зеркал. 

 Многофункциональность 

Многофункциональность, заключающаяся в выполнении объектом нескольких различных 

функций. Эко-дизайн приветствует такие предметы, которые одинаково уместны и в городской 

квартире, и на даче. Чем меньше излишеств, тем больше природных ресурсов сберегается. 

 Возобновляемость 

Данный стиль предполагает использование натуральных, нетоксичных материалов, которые 

перерабатываются и используются много раз. Это дерево, стекло, керамика, картон, металлы, в том 

числе драгоценные. Камень и, в большей степени, дерево - возобновляемые материалы: при 

правильном использовании этих ресурсов они с течением времени полностью восстанавливаются. 

Основные источники токсичных веществ, попадающих в атмосферу городской квартиры, — вовсе не 

уличный воздух, а некачественные строительные и отделочные материалы. 

 Долговечность  

Самые прочные и долговечные вещи, как правило, самые экологичные. Предметы интерьера из 

дерева и качественных натуральных тканей служат десятилетиями. 

 Стремление уменьшить использование техники  

Оставим дома только самую необходимую бытовую технику. Экологи уверены: чем больше 

технологических инноваций, тем больше загрязняется планета. 
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 Энергосбережение  

Предпочтем бытовые приборы, экономично расходующие электричество и воду. Современные 

дома и квартиры прямо напичканы бытовой техникой — холодильники, стиральные и посудомоечные 

машины, электрические варочные панели и духовки, а также прочая техника имеет немалые мощности. 

В совокупности она потребляет огромное количество электроэнергии, снизить расход которой можно 

только одним способом — использовать энергосберегающую технику. 

 Использование отходов  

Обновить мебель, обшив старые кресла и диваны лоскутами ткани — сейчас это не показатель 

бедности, а модный тренд. 

 Реутилизация воды 

 Солнечные панели на крышах домов 

В эко-дизайне — человек, максимально пытается приблизить свою среду обитания, свой дом к 

естественным природным условиям. Правильно составленный эко-интерьер, позволяет его обитателям 

ощутить единение с природой, почувствовать гармонию окружающего мира, насладиться 

спокойствием вне суеты большого города. 

 

Вывод:  

Эко-дизайн это наше будущее, поскольку люди стремятся к здоровому образу жизни, к 

экологически чистой среде, где нет промышленных отходов и разного рода загрязнений. В каждой 

сфере есть свои плюсы и минусы, но в данной ситуации в эко-дизайне преимущественно больше 

положительных моментов. Если в интерьере правильно подобраны материалы и колористика, то в 

общем создаётся эстетичная композиция, главенствующую роль занимает зелень, а она 

облагораживает и оживляет интерьер. Принципы эко-стиля применимы не только к оформлению 

помещений, но и ко всем аспектам деятельности человека. Это, в том числе, и рациональное 

использование электричества, и поиск новых, экологически чистых источников энергии, как, 

например, ветер, вода, солнечный свет и т. д.  

Эко-дизайн — выбор сознательных людей, понимающих свою ответственность за состояние 

планеты 
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AȘTERNEREA STRATURILOR DE UZURĂ  

PRIN TEHNOLOGIA NOVACHIP 
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Abstract. The principle of this technology is to lay a high-wear bituminous bitumen layer over the primer support 

layer with modified (or bitumen) emulsion. Both operations are performed simultaneously by passing a special machine. 

This technology does not provide a layer of the road system in general, but it is a very thin layer of wear, protection 

that fulfills various functions such as waterproofing, Improvement of layer planing, Improvement of the adhesion of the 

wheel with the surface of the road surface due to the macro rugosity increased. 

Decreasing the aquaplaning effect: From the point of view of the open pore surface, this layer does not create a 

water film during the rain. 

Cuvinte cheie: Tehnologia Novachip, tehnologii moderne, mixtură bituminoasă 

 

 

Descrierea tehnologiei. Principiul acestei tehnologii constă în așternerea unui strat de uzură a mixturei 

bituminoase la cald deasupra stratului suport amorsat cu emulsie modificată (sau bitum), t = 55–80 °C 

răspândită sincron. Ambele operații se execută simultan de trecere a unui utilaj Vogele (modelul Super 

1800SF). 

Principiul acestei tehnologii constă în aceea, că în momentul așternerii mixturii asfaltice cu t = 140–160 

°C, are loc înfierbântarea bruscă a apei din componența emulsiei. Pe pelicula ei se creează un șoc hidraulic și 

vaporii de apă foarte repede ies la suprafață, provocând ridicarea unui strat de bitum. Așa-dar, dintr-o parte 

stratul amorsării se îmbibă în mixtura așternută, dar din altă parte se „sudează” de stratul suport.  

 
Figura 1. Utilajul Vogele Super 1800SF 

 

1. Modul Super-Jet. 2. Sarcina de compactare. 3. Axa de distribuire a mixturii asfaltice. 4. Ruperea emulsiei  

și pătrunderea bitumului în stratul nou (umplerea porilor 2/3 a stratului). 5. Grosimea îmbinării. 6. Duza cu 

jet reglabil pentru răspândirea emulsiei bituminoase. 

 

Din cauza șocului hidraulic, emulsia se îmbibă în mixtura asfaltică, grosimea căreia constituie 2,0-2,5 

cm, aproximativ până la 2/3 al acestui strat se umple cu liant, care se ridică din stratul amorsării. Așa-dar, 

partea de jos a stratului are o formă mai densă (toți porii sunt umpluți cu liant), doar 1,0-1,5 cm din partea de 

sus  – poroase. Pentru a primi acest efect, se folosește mixtura cu o compoziție granulometrică deosebită și 

porozitate special calculată. Această mixtura este medie între densă și poroasă, bogată în criblură, are mulți 

pori, care trebuie să se umple de jos cu liant de la materialul amorsat. Emulsia dată diferă de cea obișnuită prin 
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faptul că în compoziția ei se introduce „latex” cationic special. Prin răspândirea acesteia în cantitate 1,0-1,2 l 

pe m², se creează o membrană groasă din liantul modificat. 

De menționat că schema răspândirii emulsiei constă în faptul că pe ea nu se recomandă circulația 

transportului. Așa doar ea rămâne cu grosimea și continuitatea ideală. 

Pe baza tehnologiei obișnuite de acoperire, se permite un strat de 2,0-2,5 cm, doar dânsul se va încleia 

rău, nu se va compacta bine și în curând se va exfolia. 

Avantajele tehnologiei NOVACHIP.  

Această tehnologie, nu prevede un strat al sistemului rutier în general, dar anume un strat foarte subțire 

de uzură, de protecție care îndeplinește diferite funcții. 

 Hidroizolarea: când așternem stratul de jos cu emulsie din latex, se creează o membrană izolantă de 

apă; 

 Îmbunătățirea planității stratului; 

 Îmbunătățirea coeficientului de aderență al roții cu suprafața părții carosabile din cauza macro-

rugozității sporite; 

 Poluarea zgomotului. În momentul rotirei anvelopei pe o suprafață netedă, aerul se blochează în 

protectorul anvelopei (diferit de desen), apoi brusc iese, ceea ce provoacă zgomotul. Când suprafața 

este poroasă, ca în cazul, stratului foarte subțire, aerul se dispersează prin porii acestui strat. Astfel,  în 

primul an de exploatare a drumului executat după această tehnologie, prin intrarea pe ea se creează o 

senzație comparativ a deplasării cu geamurile deschise și ca și cum au fost închise brusc. Doar, cu 

părere de rău aceste efecte vor dura aproximativ un an, deoarece porii se închid cu praf. Cu timpul 

aceasta se întâmplă și cu efectul de rugozitate, ca și pe orice suprafață se întâmplă șlefuirea stratului 

de uzură. Coeficientul de aderență se micșorează, dar nu se admite să fie mai mic conform datelor 

normative.  

Micșorarea efectului de acvaplanare: din punct de vedere a suprafeței deschise a porilor, pe acest strat 

nu se creează o pelicula de apă în timpul ploii. 

Cerințele față de stratul de bază . Stratul foarte subțire (SFS) e un înveliș care mărește durata de viață 

si sporește proprietățile de exploatare a drumului, doar nu constructivul îmbrăcămintei rutiere. Din această 

cauză, așternerea SFS se face pe sectoarele care nu necesită ranforsarea îmbrăcămintei rutiere și nu este necesar 

de-a reînnoi profilul transversal și longitudinal. De regulă, aceste drumuri au fost deja reparate capital sau 

reconstruite, toți parametrii geometrici și durabilitatea, au fost aduse la normativ  după expirarea termenului 

duratei de viață a stratului de uzură se așterne un strat foarte subțire, care salvează drumul și mărește 

proprietățile de exploatare. 

Până la așternerea SFS stratul suport se aduce la normativ: umplerea fisurilor, repararea gropilor, după 

necesitate se îndreaptă cu un strat de nivelare, și a.m.d.  

Pe stratul suport  se permite să fie valuri sau făgașe cu adâncimea nu mai mare de 2 cm. Dacă adâncimea 

defectelor e mai mare, atunci grosimea stratului va fi mai mare de 4 cm. Pentru această tehnologie mărimea 

este critică. Deasupra făgașului se v-a primi nu un strat subțire, dar unul obișnuit, care trebuie să fie dens, însă 

această mixtura este poroasă și bitumul se ridică din pelicula emulsiei a amorsării numai la 1,0-1,5 cm. Doar 

3 cm al stratului poros superior va avea o durată scurtă de viață. SFS pot fi utilizate pentru toate categoriile de 

drumuri (ca excepție sunt cauciucurile cu crampoane).  

Exemplu. Acest fenomen este legat de uzura abrazivă a stratului. Sectoarele construite experimental au 

arătat următoarele date: 

− Intensitatea de circulație 15-20 mii de autoturisme în 24 ore pe o bandă (folosirea cauciucurilor cu 

crampoane), stratul foarte subțire sa uzat cu 15-20 mm și sau creat făgașe critice. 

− Intensitatea de circulație pe benzile 1 și 2 cu intensitatea de 8-14 mii de autovehicule grele (de 

marfă) în 24 ore pe o bandă – durata de viață al acestui strat este de 3 ani. 

Utilajele necesare pentru folosirea acestei tehnologii. Există câteva companii, care construiesc 

finisoare, anume pentru așternerea straturilor foarte subțiri. Alte companii folosesc utilaje obișnuite cu 

instalarea modului răspândirii emulsiei. De exemplu Vogele Super 1800-2 modelul Spray Jet, care este 

universal și echipat cu un vas pentru emulsie. Din partea de jos e instalată o rampă cu sistem de Spray Jet.  

În dependență de viteza finisorului, normei calculate a răspândirii emulsiei a lățimii pe care este întinsă 

rampa, calculatorul regulează volumul răspândirii emulsiei. Dacă fâșia așternerii este mai îngustă, rampa se 

strânge (îngustează) și o parte din sistemă de Spray Jet se blochează. 

Principiul tehnologiei NOVACHIP prevede o viteză mare de așternere. Ea trebuie să fie nu mai mică de 

8 m/min, dar mai bine să fie 10-12 m/min, însă viteza medie al așternerii obișnuite este de 2-4 m/min și posibil 

mai puțin. În cazul vitezei scăzute a autospecialei, mixtura așternută se va răci mai repede, compactorii mai 
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rău o compactează, însă și finisorul trebuie să se oprească fiecare 40-50 m, pentru a primi următoarea partidă 

de mixtură din autospecială. 

Folosirea utilajului special creat pentru a malaxa și încălzi mixtura este strict necesar, pe care se poate  

instala un vas adăugător de 5 m3 pentru emulsii, așadar volumul emulsiei se ridică de la 2 până la 7 m3 , această 

cantitate va ajunge pentru o perioadă de lucru 4-5 ore. Încărcarea emulsiei se face în timpul mersului. Pe 

parcursul al unui schimb din 10-12 ore, finisorul nu se oprește. 

Una din condițiile primordiale ale acestei tehnologii este viteza și continuitatea (fără întrerupere). 

Diferența tehnologiilor NOVACHIP, Slurry-Seal sau Micro-Surfacing. Diferența principală dintre 

aceste tehnologii constă: că Slurry-Seal sau Micro-Surfacing sunt tehnologii la rece, prin care mixtura se 

pregătește și se așterne într-o autospecială. Metoda NOVACHIP este o tehnologie la cald, mixtura bituminoasă 

e confecționată la fabrică. Sunt tehnologii reușite, doar fiindcă sortul criblurii e mărunt 5-8 mm. În tehnologia 

SFS sortul criblurii este de 10-20 mm, din această cauză crește  durabilitatea și durata de viață e mai mare al 

așternutului. Sectoarele construite sunt exploatate mai mult de 3 ani și nu au defecte.  

Eficacitatea utilizării tehnologiei NOVACHIP. În cazul aplicării acestei tehnologii se folosește o 

mixtură mai scumpă și se prevede un utilaj special. Dar, tehnologia clasică nu ne permite așternerea stratului 

cu grosimea de 2,0-2,5 cm și anume, economisirea  materialelor face utilizarea acestei tehnologii mai econome. 

Pentru sporirea caracteristicilor de exploatare a drumului, cu ajutorul tehnologiei clasice, e necesar de a exclude 

stratul uzat cu frezarea lui și așternerea unui strat nou cu o grosime de 4 cm. Prin tehnologia NOVACHIP 

există posibilitatea așternerii grosimii numai de 2 cm. Compactarea se execută cu compactoare pneumatice, 

deschiderea circulației se poate efectua peste 30-40 min. 

 Rețetele mixturii: 

 Criblură (sortul 5/10)  – 60%; 

 Nisip concasat            – 22%; 

 Criblură (sortul 0/6)   –   5%; 

 Filer                         –   5%; 

 Praf                          –   3%; 

 ПБВ (PBV)         –   5% (ПБВ – 60 cu adaos adeziv Vetfix BE    – 0,25%  și SBS Calprene 501 – 

3,5%). 

Lucrările experimentale s-au realizat în laboratorul de încercări din cadrul Î.S. ”Administrația de Stat a 

Drumurilor”. 

 

 
 

                        Figura 2. Mostre. Aplicarea stratului de uzură cu grosimea de 2 cm. 

 

 
                   Figura 2.  Așternerea mixturii bituminoase           Figura 3. Stratul așternut prin   

prin tehnologia  Novachip                                 tehnologia Novachip 
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Legătura între straturile existent și cel nou se face cu emulsia bituminoasă tipul EBK – 1,2 modificată 

cu latex Butonal NS 198 sau pregătită cu modificatorul SBS. Volumul bitumului în emulsia dată până la 67%. 

Dozarea optimală a emulsie va fi 800g/m². 

Rețeta emulsiei bituminoase cu latex: 

 Bitum 90/130                         – 65%; 

 Emulgator Redicote EM44     – 0,25%; 

 Acid clorhidric până PH         – 2,0 ± 0,2; 

 Latex Butonal NS 198            – 3,6%; 

 Adaos adeziv Diamin OLBS   – 0,05%; 

 Apă până la 100%. 

Rețeta emulsiei pe baza ПБВ (PBV):  

 Bitum 90/130                          – 66,5%; 

 Emulgator Redicote EM44       – 0,25%; 

 Acid clorhidric până PH          – 2,0 ± 0,2; 

 Stabilizator CaCl₂                         – 0,1%; 

 Adaos adeziv Diamin OLBS    – 0,05%; 

 Apă până la 100%. 

Cantitatea latexului Butonal NS 198 în emulsie NOVACIP trebuie să fie nu mai puțin de 3,5%. PBV 

pentru emulsie și mixturi NOVACIP se pregătește pe SBS Calpene 501 cu cantitatea de 2,5–4,0%. Folosirea 

PBV pe Calpen 501 se recomandă și pentru pregătirea mixturii asfaltice a tehnologiei NOVACIP. Pentru o 

adeziune perfectă a particulelor criblurii e necesară folosirea 0,2–0,3% adaosului adeziv Betfix în ПБВ pentru 

mixturi. 
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Abstract: Se prezintă principalele teze speculative ale teoriei calorice şi ipotezei corpusculare, care au dominat 

fizica căldurii până la mijlocul secolului al XIX-lea, şi se analizează cauzele, care au condus la supremaţia teoriei 

calorice în explicarea fenomenelor termice, electrice şi magnetice. Se arată contribuţiile lui Lavoisier şi Lomonosov în 

lupta împotriva concepţiei materiale a căldurii şi se apreciază rolul experimentelor lui Rumford şi Davy în infirmarea 

teoriei fluidului caloric. 

Cuvinte cheie: căldură, teorie, caloric, fluid, corpusculă, mişcare. 

 

 

1. Introdicere. Formularea problemei 

Încă în trecutul îndepărtat au existat numeroase speculaţii în legătură cu natura fizică a căldurii. Această 

noţiune era vădit legată de viaţa de toate zilele, dar mai ales de focul folosit pentru încălzire şi gătitul hranei. 

Filozofii ionieni, de exemplu, considerau căldura şi frigul drept cauzele evoluţiei universului, căldura 

provocând dilatarea şi evaporarea, în timp ce frigul îngheţarea şi întărirea. Pentru elaborarea meteorologiei 

sale, Aristotel a inventat doctrina calităţilor, bazată pe patru proprietăţi: cald, rece, umed şi uscat. Ele aveau 

facultatea de a se combina între ele şi forma cele patru elemente canonice: focul, apa, aerul şi pământul. Cu 

toate că doctrina lui Aristotel nu are nimic comun cu realitatea de astăzi, totuşi ea a „rămas întipărită mii de 

ani în gândirea umană, jucând un rol important în medicină, unde fenomenele de răceală şi febră păreau s-o 

confirme” [1]. Se consideră că anume aceste probleme conjugate cu realitatea lumii înconjurătoare au şi trezit 

interesul faţă de fizica căldurii. 

O problemă de interes teoretic şi practic, prin aplicaţiile în numeroase domenii tehnice şi prin implicaţiile 

în cercetarea ştiinţifică, este, în opinia noastră, natura căldurii şi lupta împotriva conceptului metafizic de fluid 

imponderabil. Este căldura o substanţă fluidă invizibilă sau o formă de mişcare? Iată problemele la care ne 

vom strădui să dăm un răspuns ştiinţific adecvat. 

 

2. Teoria calorică 
Studiile experimentale ale fenomenelor termice, întreprinse după inventarea termometrului în anul 1592 

de către Galileo Galilei, nu puteau să nu-i conducă pe cercetători la întrebarea: ce este căldura? Şi, într-adevăr, 

într-o serie de lucrări cu caracter filozofic şi naturalist, apărute în secolele XVII-XVIII, găsim multiple 

încercări de a răspunde la această întrebare. Învăţaţii de atunci tălmăceau diferit natura căldurii, dar spre 

sfârşitul secolului al XVII-lea s-au evidenţiat clar două concepţii antagoniste şi anume concepţia materială şi 

concepţia corpusculară. După cum este uşor de observat, aceste concepţii au apărut în acea perioadă, când 

nivelul general de dezvoltare a ştiinţei era încă foarte jos. Ştiinţele naturii se găseau încă în faza embrionară 

de dezvoltare şi acest lucru nu putea să nu se resfrângă asupra studiilor cu privire la natura căldurii. Atât 

concepţia corpusculară, cât şi concepţia materială, erau de fapt două teorii metafizice, care aveau să joace un 

rol mare în apariţia şi dezvoltarea fizicii şi chimiei în cadrul general al ştiinţelor naturii. 

Potrivit concepţieiei materiale, căldura era imaginată ca o substanţă fluidă invizibilă, fără miros şi fără 

gust, dar uşor penetrantă în corpuri, în stare de cauzalitate cu toate fenomenele termice din natură [2]. Caloricul 

avea toate proprietăţile unui fluid, inclusiv pe aceea de conservare, în afară de ponderabilitate. Fenomenele de 

încălzire şi răcire a corpurilor erau puse pe seama variaţiei fluxului caloric, creşterea lui provocând încălzire, 

iar diminuarea răcire. Indiferent de natura proceselor termice, cantitatea caloricului în corp este constantă. 

Această concepţie a primit numele de teoria fluidului caloric sau simplu teoria calorică, datorită lui Lavoisier. 

El a demonstrat că teoria calorică era în deplină concordanţă cu ideea sa de generare a căldurii prin combinaţii 

chimice. Dar nici cu realizările de atunci în domeniul structurii materiei nu era în contrazicere, deoarece ideea 

că căldura este o substanţă materială însemna, în mod firesc, că aceasta este compusă dintr-un anumit tip de 

particule. Astăzi este tentant să facem o comparaţie între modelul corpuscular al fluidului caloric şi modelul 

fluidului gazos imaginat de Newton. 

Prima expunere sistematică a teoriei calorice a fost dată de fizicianul şi filozoful german Christian Wolff 

(1679-1754) în lucrarea „Experimenta physik oder allerhand nüztliche Versuche, dadurch zü genauer 
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Erkenntnis der Natur und Kunst der Weg gebahnet wird” („Experimente fizice sau tot felul de experimente 

utile, pregătindu-se astfel calea spre o cunoaştere exactă a naturii şi a artei”), editată în anul 1721 la Halle, 

pe atunci Regatul Prusiei [3]. În această lucrare, învăţatul german examinează nu numai probleme de fizică, ci 

expune şi filozofia sa, de altfel foarte apropiată de filozofia lui Leibniz. Cartea lui Wolff era larg cunoscută în 

Apus şi se bucura de mare popularitate printre oamenii de ştiinţă de atunci. El vorbea evaziv despre 

proprietăţile şi natura căldurii, pe care o considera drept o substanţă deosebită, capabilă să treacă dintr-un corp 

în altul, în anumite condiţii. Dar nu numai căldura era imaginată ca un fluid. De pe poziţii metafizice el explica 

şi alte fenomene fizice, cum sunt, de exemplu, fenomenele electrice şi magnetice. În susţinerea teoriei calorice, 

Wolff a adus o serie de argumente, pe care li-a folosit la explicarea fenomenelor de destindere a corpurilor la 

încălzire, de eliminare a căldurii la frecare etc. Dar cea mai mare divergenţă se iscase în jurul problemei 

ponderabilităţii fluidului caloric. Între timp, Robert Boyle stabilise pe cale experimentală că metalele aduse la 

starea de incandescenţă adaugă în greutate, ceea ce ar fi însemnat că caloricul este un fluid ponderabil. Dar 

această afirmaţie se afla în contrazicere cu alte rezultate cunoscute. De aceea unii învăţaţi au înclinat spre ideea 

că atunci când se produce încălzirea metalelor, „sulful din foc” pătrunde în pori. Ulterior confuzia a fost 

soluţionată în favoarea existenţei unui caloric imponderabil. 

Multe fenomene termice care se studiau pe vremea ceea îşi găseau explicaţia prin prisma teoriei calorice 

şi nu ale teoriei corpusculare. Astfel, încă din vremuri străvechi era cunoscută aplicarea oglinzelor concave 

pentru focalizarea razelor solare. În unele tratate apărute în Evul mediu se vorbeşte chiar despre posibilitatea 

reflectării „razelor reci” cu ajutorul acestor oglinzi. Academicienii florentini au fost primii oameni de ştiinţă, 

care au demonstrat experimental această posibilitate [4]. Pentru aceasta, ei au luat o bucată de gheaţă, pe care 

au plasat-o la o distanţă suficient de mare de oglinda concavă, iar în centrul focal al oglinzii au fixat un 

termoscop. Temperatura mediului exterior se măsura cu un alt termoscop, care indica o temperatură mai înaltă 

decât termoscopul plasat în centrul focal al oglinzei. Nivelul lichidului din acest termoscop urca din nou, atunci 

când între termoscop şi oglindă se monta un paravan. Rezultatul obţinut vorbea de la sine că cauza răcirii nu 

este efectul direct al gheţii, ci mai degrabă efectul „razelor reci”, care au fost focalizate de oglindă. Prin metode 

asemănătoare academicienii florentini au studiat radiaţia termică a corpurilor încălzite. Rezultatele 

experimentale aveau o explicaţie cât se poate de simplă: fenomenele termice se produc din cauza concentrării 

fluidului caloric, transferat de raze de la corpul încălzit la oglindă. 

Teoria căldurii materiale a condus, în cele din urmă, la concluzia că căldura nu poate să apară şi nici să 

dispară, ci poate să se distribuie numai între diferite corpuri. Este o concluzie, care se regăseşte astăzi în enunţul 

primului principiu al termodinamicii. Primele lucrări, în care s-a studiat cum căldura se distribuie între 

corpurile încălzite şi aflate în contact, au apărut în anii 20-30 ai secolului al XVIII-lea. Aceste studii au servit 

drept bază ştiinţifică pentru introducerea conceptului de căldură specifică şi diferenţierea noţiunilor de 

temperatură şi de cantitate de căldură. 

O altă teorie ştiinţifică legată tangenţial de problema naturii căldurii a fost doctrina flogisticului, care 

susţinea că corpurile care ard conţin o substanţă pe care o pierd în timpul arderii [1]. Ideea unei asemenea 

substanţe, care, în esenţă, avea acelaşi rol ca sulful la arabi, a reînviat datorită medicilor şi chimiştilor germani 

Iohann Joachim Becker (1635-1682) şi Georg Ernst Stahl (1659-1734). Flogisticul era imaginat de ei ca o 

substanţă fluidă invizibilă, fără miros şi fără gust, imponderabilă şi uşor penetrantă în corpuri. După Becker şi 

discipolul său Stahl, corpurile care conţineau mult flogistic ardeau bine şi, dimpotrivă, cele deflogistificate nu 

ardeau. Chiar de la început s-au ridicat obiecţii serioase împotriva acestei teorii. Se arăta că flogisticul nu este 

o substanţă materială, ci ceva necunoscut care nu posedă masă. Cu toate acestea, ideile principale ale acestei 

teorii au fost infiltrate în teoria calorică a lui Lavoisier. 

 

3. Căldura ca formă de mişcare a particulelor 

În paralel, mai exista, însă, şi o concepţie tradiţională, cu totul diferită şi mult mai veche, potrivit căreia 

căldura este o formă a mişcării şi nicidecum o substanţă materială [1]. Din timpuri străvechi, căldura a fost 

asociată cu mişcarea aerului şi a vaporilor. Chiar şi atunci când ideea unei substanţe calorice era dominantă, a 

existat un alt curent de gândire, în care căldura corpului era asociată cu mişcarea particulelor constitutive. 

Acest lucru devine evident abia în secolul al XVII-lea, cu toate că afirmaţii de acest gen fusese făcute şi mai 

înainte. Printre promotorii ipotezei corpusculare întâlnim nume notorii ale ştiinţei şi filozofiei mondiale din 

secolele XVII-XVIII, ca René Descartes şi Christiaan Huygens în Franţa, Galileo Galilei în Italia, Robert 

Boyle, Robert Hooke şi Isaac Newton în Anglia, Daniel Bernoulli în Elveţia, Mihail Lomonosov în Rusia. 

Ipoteza corpusculară a căldurii a fost formulată de fizicianul englez Robert Hooke (1635-1703), 

considerat de contemporanii săi drept un cercetător pasionat, care în multe privinţe îl depăşea chiar pe Boyle, 

învăţătorul şi patronul său. Acest lucru i-a determinat pe unii istoriografi ai ştiinţei să înainteze şi să susţină 
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teza, precum că unele descoperiri ale lui Boyle au fost prezise de Hooke. Astfel, istoricianul englez Robert 

Gunther a sugerat ideea că Hooke, colaborând şi efectuând observaţii împreună cu Boyle, a descris aspectul 

matematic al legii Boyle-Mariotte. Viziunile sale asupra naturii căldurii Hooke li-a prezentat în numeroase 

lecţii, pe care le ţinea în cadrul Societăţii Regale din Londra, dar cel mai detaliat li-a expus în lucrarea sa 

fundamentală „Micrographia”, publicată în anul 1665 la Londra. Pentru a ne convinge de cele spuse, vom 

reproduce doar un singur citat din cartea lui [5]: „Căldura este nu altceva decât o oscilaţie rapidă şi puternică 

a particulelor corpului. Dacă aceste particule ar fi întratâta departe una de alta, ca să se mişte uşor pe toate 

direcţiile, atunci corpul ar devine lichid”. Prin utmare, Hooke avea o viziune corectă asupra naturii căldurii; 

cauza producerii căldurii fiind mişcarea mecanică a particulelor corpului. Pe poziţii asemănătoare se situau 

Isaac Newton şi Christiaan Huygens. Ambii cercetători considerau căldura şi lumina ca pe un rezultat al 

mişcării de oscilaţie a particulelor consitutive. 

 

4. Lupta împotriva conceptului metafizic de fluid imponderabil 

Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, în literatura ştiinţifică, apar primele obiecţii îndreptate la început 

împotriva teoriei flogisticului, iar mai târziu împotriva teoriei calorice. Conceptul metafizic de fluid 

imponderabil este pus sub semnul întrebării. După cum era de aşteptat, lupta s-a dat între cele două doctrine 

antagoniste asupra naturii căldurii şi anume ipoteza corpusculară şi teoria calorică. Primul care a început lupta 

împotriva concepţiei metafizice de fluide imponderabile a fost René Descartes. În susţinerea ipotezei 

corpusculare s-au ridicat Mihail Vasilievici Lomonosov (1711-1765) şi marele chimist francez Antoine-Laurent 

de Lavoisier (1748-1794). În lucrarea „Размышление о причине теплоты и стужи” („Reflecţie asupra 

cauzei căldurii şi răcelei”) Lomonosov scria între anii 1741-1743 [6]: „Astfel, noi am demonstrat a priori şi 

am confirmat a posteriori că cauza căldurii este mişcarea interioară de rotaţie a materiei legate; să trecem 

acum la examinarea ideilor sugerate de majoritatea oamenilor de ştiinţă contemporani cu privire la căldură. 

Astăzi cauza căldurii este atribuită unei materii speciale, pe care majoritatea o numesc calorică... Această 

idee s-a înrădăcinat atât de adânc în minţile multora că peste tot în operele de fizică poţi citi despre 

pătrunderea în porii corpurilor a sus numitei materii calorice... De aceea este de obligaţiunea noastră să 

supunem verificării această ipoteză”. El a dezminţit consecvent afirmaţille speculative ale adepţilor teoriei 

calorice şi a explicat de pe poziţiile ipotezei corpusculare multe fenomene termice, considerate drept bază 

experimentală a acestei teorii. 

Lupta împotriva teoriei flogisticului a arderii şi coroziunii a fost continuată de Lavoisier. El a reuşit să 

demonstreze, în anul 1777, că numai oxigenul asigură arderea şi că tot această substanţă provoacă coroziunea 

[7]. Aceste două descoperiri veneau în contrazicere cu teoria flogisticului, pe care el vehement a atacat-o, 

răsturnând toate argumentele vechilor concepţii despre ardere şi coroziune. În locul teoriei existente a arderii, 

marele chimist francez a creeat o nouă teorie, în care arderea este considerată proces de oxidare şi nu o 

substanţă materială. Dacă am face o privire asupra teoriei flogisticului prin prisma succesoarei sale nemijlocite 

– teoria arderii ca proces de oxidare, – am fi înclinaţi s-o considerăm absurdă. În realitate, însă, lucrurile stau 

diametral opus. La timpul respectiv, teoria flogisticului a fost o teorie foarte preţioasă. Datorită ei au fost 

explicate un număr mare de fenomene chimice. Ea s-a dovedit a fi o bună bază de lucru pentru cei mai mari 

chimişti de la mijlocul secolului al XVIII-lea şi mulţi dintre ei i-au rămas credincioşi până la sfârşit. 

Analizând fenomene termice cunoscute, Lavoisier şi Laplace nu s-au pronunţat deschis în favoarea uneia 

din cele două puncte de vedere asupra naturii căldurii, deoarece, pentru ei, ambele teorii erau corecte. Atât 

Lavoisier, cât şi Laplace, considerau că teoria calorică explică satisfăcător multe fenomene. Presupunerea că 

căldura corpului poate fi conservată a jucat un rol important în dezvoltarea calorimetriei. Pe baza acestei idei 

ei stabilesc experimental relaţia de bază a calorimetriei [8] 

Q = mc(Tf  – Ti),                                                                        (1) 

unde: m este masa substanţei, c – căldura specifică, iar Ti şi Tf  – temperatura iniţială, respectiv finală.  

Cu ajutorul acestei relaţii, dar şi al calorimetrului, ei determină căldura specifică a multor substanţe. 

În acelaşi timp, Lavoisier şi Laplace cautau să găsească o explicaţie mai plauzibilă ipotezei corpusculare. 

În vestita lor lucrare „Mémoire sur la chaleur” („Memoriu asupra căldurii”) [7], ei susţineau că căldura este 

mai degrabă rezultatul mişcării moleculelor constituente ale substanţei. Drept fundament al ipotezei 

corpusculare a căldurii ei considerau principiul conservării forţelor vii („vis viva”), deoarece „căldura este 

forţa vie, provenită în urma mişcării neobservate a moleculelor de gaz” [8]. 
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5. Experienţele lui Rumford şi Davy. Aprecierea lor istorică 

Cu toate că teoria calorică a căldurii devenise dominantă în secolulul al XVIII-lea, totuşi nu de pe 

poziţiile acestei teorii avea să se explice mai târziu producerea căldurii prin frecare. După cum se ştie, această 

idee a fost demonstrată pentru prima oară de fizicianul american Benjamin Thompson (conte de Rumford al 

Sfântului Imperiu roman) (1753-1814), în anul 1798 [9]. Interesându-se mai îndeaproape de fenomenele 

termice, el a observat, iar apoi a şi măsurat, căldura ce se degajă în timpul sfredelirii ţevilor de tun. Arătând că 

dintr-o cantitate limitată de material se poate obţine o cantitate nelimitată de căldură, Rumford a infirmat de 

fapt teoria căldurii materiale. Prin rezultatele experimentale obţinute, el a fost la un pas de descoperirea 

principiului de echivalenţă a căldurii şi lucrului mecanic. 

De obicei, în istoria fizicii experimentele lui Rumford se analizează împreună cu cele ale fizicianului 

şi chimistului englez Humphrey Davy (1778-1829) [10]. Preluând ideile lui Rumford, Davy a efectuat în 1799 

mai multe experimente, în care căldura a fost produsă prin frecare. El a sugerat ideea că cauza eliminării 

căldurii nu poate fi o substanţă materială. După Davy, natura fizică a căldurii este indisolubil legată de mişcarea 

oscilatorie continuă a particulelor corpurilor solide, ale căror viteză şi amplitudine cresc pe măsură ce corpul 

se încălzeşte. 

Trebuie menţionat faptul că lucrările lui Rumford şi Davy, recunoscute în prezent ca fiind primele 

obiecţii serioase împotriva teoriei calorice, nu au fost considerate la acel moment din mai multe motive. În 

primul rând, experimentele lor nu au fost argumentate prin relaţii adecvate de calcul. Prea puţin se ştia despre 

natura conversiei energiei termice în lucru mecanic, pentru a elabora o nouă teorie a căldurii. În al doilea rând, 

fizica căldurii, care abia începuse să se dezvolte, era dominată de concepţia metafizică a fluidelor 

imponderabile. La acel moment, nu existau dovezi convingătoare pentru a considera experimentele celor doi 

ca pe nişte experimente decisive în lupta împotriva teoriei materiale a căldurii, aşa cum s-a vehiculat nu o dată 

în istoriografia fizicii. Cu toate că primele infirmări experimentale ale acestei teorii apăruse mult mai înainte, 

abia la mijlocul secolului al XIX-lea, teoria căldurii materiale a fost definitiv răsturnată, cedând locul unei noi 

teorii energetice, bazată pe principiul de echivalenţă a căldurii şi lucrului mecanic. 

 

Concluzii 
1. În trecutul nu prea îndepărtat, fizica căldurii era dominată de conceptul metafizic de caloric. Caloricul 

avea toate proprietăţile unui mediu fluid şi cuprindea noţiunile distincte astăzi de energie termică şi căldură. 

Teoria fluidului caloric a lăsat în urmă un şir de noţiuni incorecte, larg folosite în limbajul curent, ca căldura 

specifică, cantitatea de căldură, căldura latentă de vaporizare etc. Nu este deloc întâmlătoare nici aplicarea 

simbolului H, folosit în hidraulică pentru desemnarea înălţimii de cădere a unei ape (în germană, Höhe), pentru 

notarea diferenţei de entalpii din cadrul transformărilor energetice. Cu toate lacunele sale, teoria căldurii 

materiale a condus la fundamentarea primului principiu al termodinamicii. 

2. Lupta împotriva conceptului metafizic de fluid imponderabil s-a încheiat cu răsturnarea definitivă a 

teoriei materiale a căldurii şi cu victoria conceptului mecanic asupra naturii căldurii, teorie care este admisă şi 

astăzi, cu unele amendamente şi completări, şi formează ceea ce numim teoria cinetică a căldurii. 
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Abstract: Arhitectura – unul dintre cele mai influente domenii rămâne a fi dominat de bărbați. Deși numărul de 

femei-arhitecți a crescut în ultimii ani,  diferența de gen  totuși încă este prezentă. Capacitățile și autoritatea unei femei 

arhitect sunt deseori privite în mod negativ, atât de conducere, cât și de clienți. Acestea nu pot lucra și concura în mod 

egal cu bărbații.  Iar rolul social atribuit femeilor le împiedică să avanseze în carieră.  Dat fiind subreprezentarea 

femeilor în domeniul dat, există riscul ca nevoile acestora  să fie trecute cu vederea în continuare.   

Cuvinte cheie: arhitectura, feminitate, egalitate de gen, arhitect, discriminare 

 

Ideea că profesia de arhitect este una doar pentru bărbați rămâne un stereotip al secolului trecut. Astăzi 

femeile au aceleași drepturi de a aplica la o facultate de arhitectură, iar lucrările lor sunt notate în baza acelorași 

criterii ca bărbații. Aproape jumătate din studenții la arhitectură o constituie genul feminin. Și totuși unde 

dispar ele după absolvire? De ce în lume sunt puține femei-arhitecți și de ce încă mai există discrepanța de gen 

într-un domeniu atât de avansat ca arhitectura?  

Statisticile demonstreaază o subreprezentare semnificativă a femeilor în domeniul profesional, unde 

acdstea constituie circa 18% din arhitecții licențiați, iar la nivel mondial, doar trei dintre primele 100 de firme 

de arhitectură sunt conduse de femei. Într-un interviu pentru Big Think în 2007, arhitectul Richard Meier 

susține că profesia de architect este una destul de grea, din perspectiva lipsei timpului liber, a dedicației și 

angajamentului. Astfel multe femei, după absolvirea facultății de arhitectură, ajung la concluzia că jobul fură 

prea mult timp liber din viața personală și de familie. Și, în cele din urmă, familia devine mai importantă decât 

arhitectura. Așa consideră mai mult de jumătate din populația globului. Însă motivul din cauza căruia femeile 

în arhitectură sunt slab reprezentate este mult mai complex. 

Până în 1972 și apariția legii, care interzicea discriminarea pe criteriu de gen în programele educaționale 

finanțate federal, majoritatea școlilor de arhitectură din SUA refuzau să accepte femeile. Ultimul sondaj major 

al domeniului a constatat că femeile reprezintă jumătate din absolvenții programelor de arhitectură din această 

țară, însă doar aproximativ 20% dintre arhitecții licențiați și 17% dintre partenerii sau directorii firmelor de 

arhitectură. Au existat foarte mulți arhitecți de gen feminin care au avut o mulțime de realizări, însă nu au fost 

recunoscuți. Doar în ultimii 10-15 ani femeile talentate au început a fi recunoscute. Înainte de aceasta, ele au 

beneficiat de recunoaștere insuficientă în comparație cu omologii lor de sex masculin. În 1991 Robert Venturi 

obține premiul de prestigiu în arhitectură Pritzker Architecture Prize pentru proiectul la care a colaborat cu 

soția și partenera sa de lucru Denise Scott Brown. Contribuția ei însă este trecută cu vederea.  În 2013, a fost 

înaintată o petiție către juriul premiului Pritzker cu propunerea de a oferi premiul și doamnei Denise, care îl 

merita  în mod egal ca și soțul ei. Propunerea însă a fost refuzată. Nu este surprinzător că procentul femeilor 

din arhitectură scade radical pe măsură ce se deplasează scara spre mai multe poziții superioare și onoruri 

prestigioase. Mentorii și modelele de sex feminin sunt în număr insuficient. Și, deși femeile ar putea crește în 

număr în sala de curs, ele sunt slab reprezentate în programele curiculare. Chiar și la ore în cadrul universității, 

tot despre arhitecții bărbați se discută. Astfel se creează impresia că aportul femeilor în arhitectură nu prea are 

valoare. 

Reiterăm o istorie cunoscută: Un arhitect faimos a vrut să o felicite pe Lina Bo Bardi din Brazilia pentru 

fabuloasa  SESC Pompeia  în São Paulo , spunând: "Totul este încredibil de brutal încât aproape că nu-ți vine 

să crezi că este opera unei femei." Cu alte cuvinte: este atât de bună încât poate „trece” drept lucrarea unui 

bărbat. Cum ar reacționa un bărbat-arhitect dacă ar fi fost la fel de lăudat pentru capacitatea sa surprinzătoare 

de a proiecta cu adevărată compasiune și înțelegere umană? Să creezi ceva atât de elegant și empatic încât să 

nu crezi că a fost făcut de un bărbat?  

Într-un interviu pentru The New York Times, Deborah Berke, decan al facultății de arhitectură la 

Universitate Yale și conducătorul propriei firme, a menționat „Vreau să fiu un bun arhitect care are un impact 

semnificativ. Nu vreau să fiu cunoscută ca o bună femeie-arhitect. Arhitectura trebuie să reflecte lumea pe care 

o deservește - și asta e toată lumea” (I want to be a good architect who has a meaningful impact. I don’t want 

to be known for being a good woman architect.’ Architecture needs to look like the world it serves — and 

that’s everybody”). Atunci când se abordează discrepanța dintre numărul de arhitecți feminini și masculini, 

soluția cea mai ușoară este de a crea liste care desemnează femei sau expoziții speciale, interviuri și articole 

cu arhitecți exclusiv de sex feminin. Deoarece femeile sunt considerate speciale, merită o listă specială. Însă 
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în pofida tuturor eforturilor de a face ca doamnele arhitecți să se simtă speciale, rezultatul este exact opusul. 

Dorte Mandrup, architect danez, menționase într-un interviu că nu este femeie arhitect, doar arhitect. „Trebuie 

să încetăm promovarea femeilor arhitecți” (I am not a female architect. I am an architect. We need to stop 

promoting "female architects").  

De ce trebuie să existe o listă „specială” sau un premiu „special” pentru femei? Nu este aceasta o 

discriminare și inegalitate? Nu pot femeile concura cu bărbații la același nivel? Nu există dovezi că femeile 

sunt utilizatori sau creatori de arhitectură mai puțin capabili. Dimpotrivă, datele arată că femeile au calificările 

și scorurile de testare pentru a se alătura subiectelor legate de STEM (Science, Technology, Engineering and 

Math) și au performanțe bune atunci când o fac. În plus, istoria este plină de mari pionieri, cum ar fi Sophia 

Hayden Bennett, Marion Mahony Griffin, Lina Bo Bardi,etc. care demonstrează capacitățile femeilor în 

domeniu. Genul nu este și nu trebuie să fie factorul decisiv. Factorii care descurajează femeile de la participarea 

la tehnologie sunt de natură culturală și socială. Femeile nu sunt promovate spre poziții de conducere din cauza 

unei posibile sarcini în viitor, iar șansele de a reveni la job și a lucra la un proiect mai avantajos după concediu 

de maternitate sunt mici. Acestea se datorează ideii care persistă în societate, conform căreia  „jobul femeii 

este, de fapt,familia” (De exemplu în U.K. femeile-arhitecți sunt plătite cu 25% mai puțin decât bărbații).  

Diferența de gen în arhitectură este dăunătoare nu numai femeilor, ci întregii societăți. Femeile sunt 

văzute adesea mai degrabă în calitate de consumatori decât creatori de arhitectură. Acest lucru are consecințe 

semnificative, limitând participarea femeilor la procesul de proiectare. Importanța implicării ambelor genuri 

în arhitectură este mai mult decât corectitudine sau oportunitate (deși acestea sunt și ele importante). Când 

femeile sunt subreprezentate în domeniul dat, există riscul ca nevoile lor să fie trecute cu vederea, deoarece 

deciziile de proiectare se bazează pe experiența și părerile numai ale bărbaților. Atitudinea publică trebuie, de 

asemenea, să se schimbe. Discriminarea vine deseori și din partea clienților care refuză să recunoască abilitățile 

și autoritatea unei femei. Oare nu e timpul ca societatea să permită bărbaților și femeilor să lucreze - și să 

concureze - în cadrul acelorași parametri, fiind cunoscuți pur și simplu ca arhitecți buni? Oare când separarea 

între "arhitecți" și "arhitecți femei" va deveni un concept al trecului?  

Nu profesia de arhitect discriminează; dar rolul social și familial atribuit femeilor le forțează să nu mai 

practice acest domeniu și să facă alte alegeri pentru carieră. Astfel, numai schimbarea valorilor socio-culturale 

va duce la creșterea numărului de arhitecți de gen feminin care practică această profesie. Aceasta va duce la 

un echilibru nu doar în domeniu, dar și în societate.  
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 Abstract: Această lucrare are ca scop familiarizarea cititorului cu conceptul de agricultură urbană (AU) și 

formarea unei potențiale păreri vis-a-vis de perspectiva practicării acesteia în Chișinău/R. Moldova. În cadrul lucrării 

se vor analiza și expune într-o manieră relativ succintă experiența internațională, tehnologiile existente și efectele 

practicii în țări din ambele extreme ale nivelului de dezvoltare economică. De asemenea în cadrul lucrării se vor formula 

ipoteze privind implementarea practicii AU în Chișinău la nivel de politică urbană, agent economic, gospodărie 

particulară și beneficiile unei astfel de practici pe termen lung. 

Cuvinte cheie: siguranță alimentară, hidroponic, aquaponic 

 

 

Agricultura urbană este activitatea care are ca scop producerea, procesearea și distribuirea hranei în 

cadrul localitaților urbane și/sau suburbiilor. AU de asemenea include practica creșterii animalelor, 

pisciculturii, agrosilviculturi, horticulturi, apiculturii în cadrul urbelor. Deși sună „oximoronic” la prima 

vedere, luând în considerație deprinderea de a asocia cuvântul agricultură cu localitatea rurală, producerea și 

procesarea hranei în cadrul orașelor nu este o noutate și pe parcursul istoriei s-a mai practicat. În perioada celor 

două Războaie Mondiale, mai multe țări susțineau cu vehemență AU aceasta fiind parte a propagandei de 

război, „Mâncarea va câștiga războiul” (Woodrow Wilson, 1917). În anii 70’ s-a format o nouă abordare, la 

baza căreia a stat o nouă etică ecologică, determinată de excesele industriei alimentare. Pe de o parte avem 

dorința cetățenilor de a produce hrană fără pesticide și mutații genetice și de a revitaliza zonele ne valorificate 

ale orașului prin grădini comunitare, pe de altă parte necesitatea de a mări siguranța alimentară a populației. 

De cele mai multe ori prima abordare este specifică țărilor dezvoltate cu un grad înalt de urbanizare unde 

cetățenii practică AU în scopuri recreaționale și întărirea comunității locale, iar modalitatea cea mai frecventă 

de dobândire a hranei este prin procurarea acesteia. Cea de-a doua abordare este proprie preponderent țărilor 

în curs de dezvoltare, unde creșterea și dobândirea hranei sunt uneori noțiuni care se pot substitui. Respectiv 

AU este practicată pentru patru motive principale: de subzistență, economice, recreaționale și întărirea 

comunității. 

Din perspectivă globală, agricultura urbană pare să aibă un rol mai semnificativ în țările în curs de 

dezvoltare. Programul de dezvoltare al Națiunilor Unite estimează că 15% din alimentele din lume sunt 

produse în orașe, deși evaluările exacte ale esenței concrete a beneficiilor sale sunt greu de definit și nici 

dimensiunile AU, nici oportunitățile și provocările sale nu sunt identice în diferite regiuni sau țări. Aspectele 

economice ale agriculturii urbane în țările în curs de dezvoltare sunt greu de determinat deoarece majoritatea 

alimentelor produse în parcelele urbane mici sunt consumate la domiciliu, vândute sau tranzacționate pe piețe 

informale. Scara de producție iar consumul pare să fie semnificativ, iar agricultura urbană este unul din 

principalele mecanisme prin care lumea se alimentează. Există multe rapoarte ne confirmate despre precum că 

agricultura urbană joacă un rol important în ameliorarea malnutriției în Africa, deși acest lucru este posibil 

surprinzător de slab documentată. Urbanizarea este o vastă tendință umanitară în Africa, dar multe orașe 

africane rămân semnificative capacitatea de producție alimentară. 

Africa sub-sahariană este regiunea cea mai săracă și cea mai nesigură din punct de vedere alimentar 

din lume, și astfel este și mai importantă înțelegerea rolului agriculturii urbane. Agricultura urbană are 

potențialulde a spori accesul la hrană pentru săracii din mediul urban, în special prin culturile horticole care 

sunt bogate în minerale importante, cum ar fi zincul și fierul, și vitaminele, cum ar fi vitamina A, care sunt 

deseori deficitare în dieta africană. 

America Latină este cea mai urbanizată regiune a emisferei de sud cu mai mult de trei sferturi din 

populația sa care locuiește în orașe. Multe țări și orașe din America Latină au o evoluție foarte progresivă  

politicilor legate de agricultura urbană. Un program major în Belo Horizonte, în care Brazilia a promovat 

agricultura urbană și a legat-o de piețele urbane subsidiate de către stat, câștigând Future Policy Awards de la 

World Future Council. Acest lucru a dus la politica "Zero Hunger" din Brazilia, în care AU este o componentă 

importantă. În Argentina, orașul Rosario a oferit reduceri de impozite pe proprietăți proprietarilor de terenuri 

care le-au dat în chirie agricultorilor, ceea ce a stimulat dezvoltarea pe piețele locale. Succesul programului a 

fost un catalizator pentru dezvoltarea continuă a Argentinei. 
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Cea mai remarcabilă poveste a agriculturii urbane este cea din America Latină, care vine din Cuba. Cuba 

și-a dezvoltat sistemul mecanizat de agricultură bazat pe exporturile de trestie de zahăr și era foarte dependentă 

de Uniunea Sovietică pentru importurile subvenționate de cereale și combustibil atunci când Zidul din Berlin 

a căzut în 1989 și Uniunea Sovietică sa desființat. Cuba a intrat în liberă cădere economică, iar guvernul 

comunist al lui Fidel Castro s-ar prăbuși. Embargoul comercial din S.U.A. a fost înăsprit pentru a adăuga și 

mai multă presiunea economică, iar Cuba a intrat în ceea ce numește "Perioada specială".  

Cuba sa confruntat cu realizarea unei restructurări majore a agriculturii sale și a făcut acest lucru extrem 

de rapid. Un accent a fost pus pe o agricultură care consumă puține resurse inițiale, deoarece îngrășămintele, 

pesticidele și combustibilul lipseau. A  fost promovată AU cu un portofoliu vast de servicii agriculturale, care 

au fost puse în aplicare în câțiva ani pe parcele individuale, grădinile comunitare și fermele urbane mai mari. 

Grupo Nacional de Agricultura Urbana (GNAU) a fost formată și a dezvoltat o gamă largă de programe care 

angajează educatori și specialiști. Au fost scrise și distribuite documente guvernamentale pentru sprijinirea 

întreprinderilor agricole din mediul urban. Un program deosebit de interesant de stat este Casa de Semilla 

(Casa de semințe) care furnizează semințe și alte materiale pentru grădinărit precum unelte, biopesticide și 

compost. Au fost 26.000 de grădini urbane din Havana până în 1998. Unul dintre cele mai productive sisteme 

de agricultură urbană din Cuba este cunoscut ca organoponico, care este un sistem în care mediul de creștere 

este, de obicei, un amestec de pământ și pudră compostată (reziduu de trestie de zahăr. Aproximativ 12-17% 

din terenul urban Havana este folosit pentru agricultură și agricultura urbană în Havana rămâne populară chiar 

și acum că are loc ameliorarea crizei alimentare: deși rezervele alimentare rămân limitate, sunt încă 

raționalizate, iar unii cubanezi comentează că „perioada specială” continuă.  

În statele dezvoltate, unde siguranța alimentară nu este o problemă acută, iar practicarea AU, este o 

chestie de „modă” și resursele financiare permit studierea și dezvoltarea a noi tehnologii, iar capacitatea de 

cumpărare a cetățenilor este mai ridicată s-au dezvoltat tehnologii cu un grad de productivitate excepțional. O 

varietate largă de noi tehnologii, inclusiv hidroponice, sisteme de iluminat eficient și sisteme automatizate de 

control au făcut posibilă producerea unor culturi alimentare mult mai eficiente în spații restrânse, fără sol, și 

fără lumina soarelui. Combinate, aceste tehnologii au permis dezvoltarea unor sisteme foarte sofisticate greu 

de recunoscut ca agricultură și au fost adaptate pentru producția vegetală în interior. Producția culturilor în 

interior poate aduce produsele foarte aproape de piețe, poate crea locuri de muncă și este un mod eficient de a 

evitar  provocările legate de contaminarea solului și accesul la sol în mediul urban. În plus, se pot exploata 

sinergiile cu celelalte utilități din clădiri reducând costurile energiei. De exemplu, agricultorii ar putea reduce 

costurile de încălzire prin utilizarea căldurii reziduale emise de sistemele de climatizare și sistemele de răcire. 

La rândul său, grădinile de pe acoperișuri ar putea adăuga un strat izolator clădirilor, ducând la reducerea 

pierderilor de căldură. 

Exemplele cele mai fermecătoare de integrare a producției de alimente cu clădirile sunt ilustrate prin 

concepte de ferme verticale înalte, zgârie-nor prima dată propuse de Dickson Despommier. Ideea fermelor 

verticale reprezintă cea mai futuristă viziune a AU și a capturat imaginația mai multor oameni. Susținătorii 

fermelor verticale afirmă că acești zgârie-nori ar putea produce cantități enorme de alimente cu o amprentă la 

sol foarte mică. De exemplu, unele estimări susțin că o clădire cu 37 de etaje ar putea hrăni 15 000 de persoane, 

clădirea ar putea produce 3500 de tone de fructe și legume și 140 de tone de fileturi de pește. Această producție 

ar fi mai mare de 500 de ori decât cea a agriculturii tradiționale cu amprenta de 0,25 ha la sol. Dar o astfel de 

construcție ar costa peste 200 de milioane de euro ne mai vorbind de o cantitate mare de apă și energie pentru 

a funcționa. Respectiv, deși este fezabil din punct de vedere tehnologic, este necesară o cercetare amplă pentru 

optimizarea proceselor de producție și reducerea costurilor pentru obținerea acestor structuri dincolo de etapa 

de proiectare.  
Cu toate acestea, se construiesc sisteme puțin mai plictisitoare în locuri, cum ar fi depozitele vechi, unde 

plante cresc sub lumini LED. Încă pe vremea celui de-al doilea Război Mondial, Chef Michel Roux și partenerii 

săi au construit o afacere, producând plante alimentare în adăposturi anti-bomba sub oraș în Londra, Marea 

Britanie. Operațiile prin care agricultura se integrează în clădirile existente ca se mai numește Zfarming, și ele 

se diferențiază de fermele verticale ale lui Despommier. Zfarming include grădini pe acoperiș și sere, verdețuri 

comestibile și operațiuni agricole de interior. Grădinile pe acoperiș au cea mai lungă tradiție în Zfarming, și 

există multe exemple de success cum ar fi ferma de pe acoperiș la Brooklyn Grange din NYC. Nu numai că 

aceste ferme produc cantități substanțiale de produse, dar ele pot oferi, de asemenea, economii semnificative 

de energie pentru clădiri. De exemplu, instalarea unei grădini pe acoperiș ar putea reduce consumul anual de 

energie al clădirilor cu 1-15%. Cu toate acestea, datorită limitărilor de greutate, niveluri ridicate de radiație 

solară, vânturi puternice și temperaturi extreme, cele mai multe grădini pe acoperiș sunt limitate la cultivarea 
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plantelor cu toleranță la secetă și cu rădăcini de suprafață, prin utilizarea sistemelor de producție fără sol 

(hidroponice). 

Sistemele Aquaponice integrează piscicultura și hidroponica într-un sistem ciclic închis în care apa și 

substanțele nutritive sunt conservate într-un sistem simbiotic. Cel mai comun organism acvatic cultivat în 

sistemele aquaponice este telapia, are o creștere rapidă, rezistentă stres și boli de asemenea se adaptează ușor 

la mediul interior. Will Allen de la Growing power din Milwaukee, este un susținător vocal al sistemelor 

aquaponice, folosindu-le pentru a produce cu succes biban galben, telapia și zarzavaturi. In orice caz, în timp 

ce în teorie sistemele aquaponice au potențialul de a fi unul din cele mai importante tendințe în dezvoltarea 

sistemelor integrate de producție alimentară, multe din provocările tehnice împiedică dezvoltarea sistemelor 

fezabile la scară economică largă. De exemplu, stabilizarea pH-ului, menținerea echilibrului nutrienților și 

eliminarea dăunătorilor și a bolilor în aceste sisteme integrate este deosebit de provocatoare și mai mult este 

nevoie de cercetare pentru optimizarea acestor sisteme. 

Tehnologii simple și ieftine sunt, de asemenea, utilizate în țările în curs de dezvoltare. De exemplu, se 

practică grădinile în saci pentru care au fost făcute îmbunătățiri ieftine dar eficiente, cum ar fi stâlpii de creștere 

și pereții de creștere de Can Ya Love, care au crescut dramatic productivitatea în zonele cu spații deschise 

limitate în Kenya. Instalații de picurare ieftine combinate cu pompele cu pedale, au determinat o scădere a 

consumul de apă și creșterea randamentelor culturilor, și au potențialul de a reduce contaminarea microbiană. 

Metode hidroponice simple, capilare, non-circulante, cum ar fi așa-numitele sisteme "Kratky" pot crește 

randamentul salatei cu 24% în comparație cu plantele cultivate în cultura convențională a solului.  

Dacă este să vorbim despre R. Moldova aceasta este o țară cu patrimoniu ecologic foarte bogat și 

potențial agricol foarte mare, la capitolul agricultură și în special, volumul producției agricole globale 43% 

revine gospodariilor populației, fapt care se datorează ponderii mari a producției zootehnice în aceste 

gospodării – 74%. Aceste date ne pot duce la concluzia că cetățenii moldoveni în proporție oarecum 

semnificativă depind de producția crescută independent, mai ales la sate. Raportul dintre numărul de locuitori 

de la orașe  și sate este de 57.1% la sat si 42.9% la oraș, iar ritmul migrației interne către orașe înregistrat în 

ultimii ani cca 10.2 mii de oameni anual vorbește despre o tendință spre urbanizare a populației. Ponderea din 

PIB a agriculturii Moldovei pentru anul 2018 este de 11.4%, iar de obicei economiile cu ponderea mai mare 

de 10% a agriculturii în PIB sunt considerate rudimentare deoarece aceasta nu este generator de valoare 

adăugată, din acest punct de vedere, R. Moldova intră în categoria acestor state. Dar, o astfel de pondere nu 

este detrimentală pentru economia țării, deoarece scăderea ponderii în PIB a acestui sector tradițional nu duce 

la o economie puternică ci la o economie de ”subzistență”. Legătura agriculturii cu eficiența economiei este 

direct proporțională în R. Moldova, iar scăderea PIB-ului în trecutul recent este înregistrată parțial pe fonul 

scăderii rezultatelor sectorului agrar.  

Tema lucrării fiind agricultura urbană, ar fi oportună probabil dezvoltarea unei idei despre efectul unei 

astfel de practici in R. Moldova asta în cazul în care agricultura ecologică și sustenabilă ar fi o problemă actuală 

pentru cetățeni. În pofida faptului că ştiinţa agricolă dispune deja de suficiente cunoștințe și tehnologii care 

corespund exigenţelor agriculturii ecologice, implementarea agriculturii sustenabile în Republica Moldova 

este încă la faza incipientă. Dezvoltarea sustenabilă a producţiei agricole trebuie să fie asigurată nu numai prin 

măsuri organizatorice şi economice, dar şi printr-un nivel de dotare ştiinţifică și tehnologică a sistemelor 

agricole și alimentare corespunzătoare. În prezent sistemele recomandate, deseori, nu oferă o utilizarea 

raţională a resurselor pedoclimatice, nici aplicarea eficientă a mijloacelor de intensificare a agriculturii, de 

reproducere a fertilităţii pământului, de echilibru ecologic. 

Pentru Moldova un lucru este cert orașele noastre nu sunt într-atât de dens populate ca să se recurgă la 

AU pentru sustenabilitate, mai ales în lipsa unei infrastructuri agricole rurale suficient de moderne și 

competitive pe arena globală, un pas mult mai efectiv ar fi modernizarea sectorului agrar și direcționarea 

acestuia spre o agricultură ecologică, mai ales că se urmăresc tendințe de creștere a producției de produse 

ecologice, printre ţările europene cu cele mai înalte venituri din vânzarea produselor agroalimentare ecologice 

se numără Germania care în anul 2008 a înregistrat venituri în sumă de circa 3400 milioane euro, Marea 

Britanie – 2250 milioane euro, Italia şi Franţa – cu venituri de peste 1600 milioane euro. Însă dezvoltarea AU 

în R. Moldova, ar putea avea un rol suficient de important la nivel de politică urbană și socială. După o perioadă 

de instabilitate și polarizare politică – Est sau Vest, pentru a crea o nouă comunitate, mai puternică, cetățenii 

au nevoie să formeze legături noi și participe activ la acțiuni sociale care ar duce la crearea unui habitat urban 

sustenabil. Deși în cazul Chișinăului de exemplu ar putea fi mai profitabilă utilizarea terenurilor libere pentru 

dezvoltare imobiliară, o politică urbană în favoarea practicării AU la mai multe niveluri ar putea aduce anumite 

beneficii:  
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 Sociale 

1. Siguranța alimentară - în ceea ce privește accesul la hrană suficientă și sănătoasă (de calitate) pentru 

săracii din mediul urban, considerată a fi abordată de micro AU; Accesul la alimentele proaspete 

evaluate ca fiind cel mai mare beneficiu al micro AU 

2. Planificarea urbană - Zonele tampon, zonele verzi, valorile patrimoniului, identitatea socială și 

infrastructura economică a AU influențează planificarea urbană conform Ile-de-France (Fleury, 2002). 

3. Angajarea și venitul din producție - Creșterea semnificativă a ocupării forței de muncă a sub-

angajatului atât pentru venituri (mezo-macroeconomie), cât și pentru subzistență (nivelul 

microeconomic) mijloace de trai. 

 Economice 
1. Utilizarea mai productivă a terenurilor - Locurile vacante și degradate sunt utilizate pentru AU, 

asigurându-se că terenul are cel mai mare potențial de "valoare"  și AU pe locurile vacante poate 

duce la creșterea prețurilor locuințelor înconjurătoare. 

2. Baze industriale diversificate în orașe - AU de nivel micro și meso pot avea o dezvoltare 

semnificativă a întreprinderii și o valoare adăugată potențialul de producție AU, de ex. comerțul cu 

amănuntul (piețele alimentare locale), oportunitățile de marketing și de lanț de aprovizionare, deși 

nu există niciun studiu științific impactul a fost estimat. 

3. Transportul („mile alimentare”) - Alimentele pot reprezenta 40% din totalul transportului rutier; 

combustibilul fosil utilizat în transportul de alimente "în majoritatea cazurilor depășește energia 

consumată în (producție). Creșterea curentă a popularității produselor alimentare locale, a piețelor. 

 Ecologic 
1. Reciclarea deșeurilor - Deșeurile alimentare contribuie cu 30-40% din deșeurile solide municipale. 

Compostarea și reciclarea în agricultură, grădinile reduc pierderile, pot duce la acumularea de 

nutrienți în sol și reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Poate provoca probleme, de ex. generarea 

de amoniac, levigatul acid. 

2. Filtrarea apelor reziduale - Filtrarea vegetativă a nutrienților și a metalelor grele din apele reziduale 

provenite din surse industriale, agricole sau umane; mai puțin luarea în considerare a recoltării 

legumelor pentru alimente sau fibre urbane. 

3. Reducerea zgomotului - absorbția, în special prin arbori (reducerea logaritmică cu înălțimea, lățimea 

vegetației); vegetație semnificativă în atenuarea zgomotului urban.  

AU este o practică care mai devreme sau mai târziu o sa devină principiu general de dezvoltare a orașelor 

sustenabile ale viitorului. Prezentul sistem alimentar are foarte multe neajunsuri: amprentă ecologică nocivă, 

produse modificate genetic, poluanți dăunători pentru sănătate etc. Probleme care ar putea fi rezolvate prin 

abordarea pe care o are AU, adică creșterea hranei într-un mod ecologic și conștiincios și implicare directă 

consumatorului în producerea acesteia. Orașul viitorului va fi unul integrat, iar funcțiile acestuia se vor 

manifesta organic într-o succesiune ciclică, care va forma un circuit vital independent. Deși este o perspectivă 

foarte îndepărtată pentru R. Moldova, inevitabil se va conforma rigorilor unei lumi globalizate grație faptului 

că este parte componentă a acesteia. 
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Abstract: În lucrare se examinează modurile de definire a unei linii. Linia poate fe determinată ca graficul unei 

funcţii, graficul unei ecuaţii. Ea poate fi reprezentată ca traiectoria deplasării unui punct sau, mai general, în mod 

parametric. În spaţiu, linia poate fi determinată ca intersecţia a două suprafeţe. Prin modificarea unor parametri se 

poate modifica înfăţişarea liniei. Acest lucru se face în exemplul astroidei. Se examinează apoi secţiunea de aur cu câteva 

exemple. 

Cuvinte cheie: Sistem de coordonate, graficul unei funcţii, graficul unei ecuaţii, ecuaţii parametrice. 

 

 

Pentru un arhitect, linia este elementul principal de lucru, de formare şi realizare a concepţiilor şi ideilor 

pentru viitoarea consctrucţie. Dar ce este o linie din punctul de vedere al matematicii? Urma unui creion? 

Traiectoria mişcării unui punct? Graficul unei funcţii? De toate, într-o anumită proporţie. 

Elaborarea, în sec. 17, de către Rene Decart (R. Descartes) a sistemului ortogonal de coordonate a consti-

tuit un punct de cotitură în dezvoltarea matematicii. Studiul multor obiecte geometrice (linii, suprafeţe, figuri) 

a fost redus la studiul obiectelor algebrice (ecuaţii, inecuaţii) sau la cel al analizei matematice (de exemplu, la 

studiul funcţiilor). Linia este primul dintre aceste obiecte geometrice. Într-un sistem de coordonate (cartezian 

sau polar) linia plană poate fi determinată diferit: explicit, implicit, parametric.  

 

1. Reprezentarea explicită a liniei. Oricare linie L  din planul XOY  este o mulţime de puncte de 

forma ( , )M x y . Linia este determinată explicit, dacă ordonata oricărui punct al ei este funcţie de abscisă: 

     ( )y f x           (1) 

În acest caz, linia L este graficul funcţiei ( )f x . Dreapta este, poate, cea mai perfectă linie. Oricare 

dreaptă, cu excepţia celor paralele axei OY , are o reprezentare simplă: y mx b  . 

În sistemul polar de coordonate, o linie de asemenea este o mulţime de puncte ( , )M   . Sub forma 

explicită, o linie poate fe reprezentată de ecuaţia ( )f  . În acest sistem, multe funcţii reprezintă linii 

exotice, care în sistemul cartezian nici nu-şi au locul. De exemplu, în sistemul XOY cercul nu este graficul 

unei funcţii. În cel polar el este determinat de funcţia simplă R  (R – const.). Alt exemplu: funcţia 

sin3a   ( 0a  ) reprezintă roza cu trei petale (Fig. 1,a)). 

 
 

2. Reprezentarea implicită a liniei.  

În acest caz, coordonatele ( , )x y  ale oricărui punct M de pe linia L reprezintă o soluţie a unei ecuaţii cu 

două necunoscute: 

( , ) 0F x y  .                                                                                           (2) 

Se mai spune, că linia L este graficul acestei ecuaţii. De obicei, trasarea liniei după ecuaţia (2) întâmpină 

anumite dificultăţi. Reprezentări implicite au bine cunoscutele conice (secţiuni conice): cercul, elipsa, 

hiperbola şi parabola. O linie mai puţin cunoscută este determinată de ecuaţia 
3 3 3 0x y axy   , 0a  , 
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numită foliul lui Decart (Fig. 1,b)). Această linie a fost examinată e  însuşi Rene Decart, ca exemplu de 

construcţie a graficului unei ecuaţii. 

Remarcă. Oricare reprezentare explicită poate fi tratată şi ca una implicită: e suficient de scris egalitatea      
( )y f x  sub forma unei ecuaţii cu două necunoscute, ( ) 0y f x  . Trecerea inversă, de obicei este difici-

lă sau chiar imposibilă. 

 

3. Reprezentarea parametrică a liniei. Considerente cinematice sugerează încă o formă de a determina 

linia plană. Privind linia ca traiectoria unui punct material M, coordonatele acestuia se prezintă ca funcţii de 

timpul t: 

( ),x x t  ( )y y t .                                                                                (3) 

Ecuaţiile (3) reprezintă ecuaţiile parametrice ale liniei L. Variabila t  se numeşte parametru; el poate 

avea şi alt sens (de exemplu, unghi), dar poate fi lipsit de vre-un sens fizic sau geometric. 

Remarcă. Dacă funcţiile ( )x t  şi ( )y y t  sunt continue pe un interval I (închis sau deschis, finit sau 

infinit), atunci ele determină o linie în planul XOY .  

Exemple. 1. Oricare dreaptă poate fi determinată de ecuaţiile parametrice 0x at x  , 0y bt y  . 

Când parametrul t parcurge mulţimea tuturor numerelor reale, punctul M cu coordonatele ( , )x y , calculate 

con-form acestor egalităţi, parcurge toată dreapta L. 

2. Cercul cu ecuaţia canonică 
2 2 2x y R   admite şi ecuaţiile parametrice cos , sinx R t y R t  . 

Aici parametrul t este unghi. 

3. Elipsa cu ecuaţia canonică 

2 2

2 2
1

x y

a b
   are reprezentarea parametrică cos ,x a t siny b t . 

4. Astroida (Fig. 2, a)) este determinată de ecuaţiiule 
3 3cos , sinx a t y a t  ; 0a  . Ea are 4 axe de 

simetrie – axele de coordonate şi bisectoarele cadranelor. Originea de coordonate este centrul ei de simetrie. 

Înlocuind ecuaţia a doua cu ecuaţia 
3sin ,y b t  se obţine o linie doar cu două axe de simetrie  (Fig. 

,b)).  Dacă se trece la ecuaţiile parametrice 

     
3 3cos , sinx a t y b t    pentru 0 ;t    

     
3 3cos , sinx a t y a t    pentru  2 ,t    

se obţine linia cu o singură axă de simetrie (axa O y ,  Fig. 2,c)). 

 
  Fig. 2 

 

4. Liniile în spaţiu. În sistemul de coodonate OXYZ  liniile pot fi determinate prin două metode princi-

pale: ca intersecţia suprafeţelor şi în mod parametric (în particular, ca traiectoria mişcării unui punct).  

Cel mai simplu exemplu de a determina linia ca intersecţia a două suprafeţe este dreapta în spaţiu. Ea 

reprezintă intersecţia a două plane, iar ecuaţiile ei se scriu ca sistemul, format de ecuaţiile acestor plane. 



 

 

63 

Conicele, sau liniile de ordinul doi sunt liniile, obţinute la intersecţia unei suprafeţe conice cu un plan. În 

funcţie de poziţia planului faţă de suprafaţa conică, se obţin toate liniile de ordinul 2: cercul, elipsa, hiperbola 

şi parabola.  

     Mai frecvent se foloseşte reprezentarea parametrică a liniei. Coordonatele ( , , )x y z  ale oricărui punct al 

liniei se prezintă ca funcţii de un parametru :t  

     

( ),

( ),

( ).

x x t

y y t

z z t





 

                                                                                      (4) 

Exemplul 1. Sunt bine cunoscute ecuaţiile parametrice ale dreptei în spaţiu: 

     
0 0 0, ,x at x y bt y z ct z      . 

Când parametrul t parcurge mulţimea numerelor reale , punctul M cu coordonatele, calculate conform    

acestor formulele, parcurge toată dreapta. 

Exemplul 2. Spirala cilindrică este determinată de ecuaţiile parametrice 

     cos , sin ,x R t y R t z ht   . 

O asemenea formă are filetul unui şurub; constanta h reprezintă pasul filetului. Traiectoria rotaţiei unui 

punct de pe elicea avionului în zbor de asemenea descrie o astfel de linie. Schimbând coeficienţii din faţa 

expresiilor pentru , ,x y z , se pot obţine alte forme ale spiralei: spirala conică, spirala exponenţială etc. Ulti-

ma are ecuaţiile cos , sin ,t t tx ae t y ae t z ae   .   

Revenind la modificările astroidei se vede, că o linie poate fi mai mult sau mai puţin atrăgătoare în 

funcţie de raportul anumitor părţi ale ei. Un raport optim, în care linia sau figura capătă înfăţişarea cea mai 

plăcută, era cunoscut încă în antichitate; este vorba despre secţiunea de aur.  

Fie M un punct al segmentului AB. Dacă M este mijlocul acestui segment, atunci el este centrul de 

simetrie, iar mediatoarea segmentului este axa lui de simetrie. Un punct împarte segmentul într-un raport, 

numit secţiunea de aur, dacă segmentul mai mare se raportă la segmentul mai mic la fel cum întregul segment 

se raportă la cel mai mare. De obicei acest raport se notează cu  , în semn de omagiu adus renumi-tului 

sculptor al Greciei antice Fidias. Numărul   este iraţional, 
1 5

1,618...
2


    Pentru aflarea aces-tui 

număr este suficient de alcătuit şi de rezolvat o ecuaţie de gradul doi. Pentru a afla punctul, care împarte un 

segment dat în raportul  , se poate folosi doar rigla şi compasul. 

Raportul secţiunii de aur era întotdeauna respectat în pictură, sculptură, arhitectură. Drept exemplu poate 

servi  Partenonul din Atena, construit cu aproape două milenii şi jumătate în urmă. În toate componentele lui, 

- construcţia însăşi, renumita friză din interior, sculpturile etc. – proporţiile, determinate de numărul ,  sunt 

respectate cu sfinţenie. În piramidele egiptene (Fig. 3) raportul apotemei către jumătatea laturii bazei este  exact 

numărul :  :AV AO  . Şi mai evident este acest raport în opera marelui C. Brâncuşi „Poarta sărutului” 

(Fig. 4). 

 

                                                         
                    

                                                        Fig. 3                                             Fig. 4 
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ MEMPHIS : НАЗАД К 1980-ым 
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Tехнический Университет Mолдовы 

  
Pезюме: ”Новое – это хорошо забытое старое”. Особенно часто это случается в сфере дизайна, что 

доказывает цикличность явлений не только в природе, но и в обществе. Стиль Memphis является этому 

хорошим подтверждением – спустя много лет возникновения он снова популярен. Этот «яркий праздник 

свободы» переживает свою вторую волну. Смелость, максимальное самовыражение, революционность, 

узнаваемость отличают дизайн интерьера в стиле Memphis. 

 

 

Рождения стиля Memphis можно сравнить с появлением на свет ребёнка, который не похож на 

родителей. Италия, которую по праву можно считать колыбелью классических стилей, стала родиной 

анархичного направления в искусстве. Точные даты в истории – редкость, но memphis – исключение. 

У него есть официальный день рождения : 11 декабря 1980 года, город Милан, где знаменитый 

архитектор и дизайнер Этторе Соттсасс собрал у себя дома коллег. Основанная им в тот вечер группа, 

откажется от существования правил и общепринятых стандартов, заставит мир взглянуть на дизайн 

как на смелый эксперимент. Группа была интернациональной и .включая создателя, объединяла 

творчество итальянцев Микеле Де Лукки, Алессандро Медини, Андрэ Бранзи, японцев Широ 

Кураматы и Массанори Умеды, а также австрийца Ханса Холляйна, американца Питера Шир и испанца 

Хавьера Марискаля. 

 

         
 

Название стиля не имеет единой трактовки. Этторе Соттесс и его единомышленники взяли 

название из песни Боба Дилана «Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again», которую они 

слушали в тот вечер. И если песню Боба Дилана можно считать гимном против войны и 

дискриминации, то стиль Мemphis – настоящим вызовом привычному и стандартному. Группа 

Мемфис создавала мебель, ткани, узоры, керамику и другие изделия в отчетливо постмодернистском 

стиле, сочетающем стилистические черты китча 1950-х годов, арт-деко и поп-арт. Графический дизайн 

позволил воссоздать стиль Memphis для современной аудитории, дизайнеры создают шаблоны, 

текстуры, цветные шрифты и плакаты, используя геометрические фигуры своей торговой марки и 

смелые цвета. Свежий подход Мемфиса к дизайну, который характеризовался творчеством и юмором, 

стал прочным стилистическим признаком 1980-х годов. 

Стиль Memphis - один из самых узнаваемых стилей дизайна. Он использует яркие неоновые, 

основные и пастельные цвета, геометрические фигуры и смелые повторяющиеся узоры. Стиль 

переживает возрождение в графическом дизайне и иллюстрации, так как тенденция к возрождению 

всех вещей восьмидесятых сегодня свежа и актуальна. 
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Abstract: Moldoveni au o veche tradiție de a construi case ecologice și e păcat că, o perioadă, au renunțat la ele. 

Mediul înconjurător este protejat prin folosirea materialelor de construcţie ecologice,nepoluante, uşor reciclabile, prin 

asigurarea unei izolaţii termice foarte bune care reduce considerabil cheltuielile. 

 

 

Desi costurile acestui tip de locuinta sunt mai mari decat ale uneia obisnuite, orice investitie in plus, este 

apoi recuperata prin reducerea substantiala a costurilor de energie. Un alt lucru pe care trebuie sa il stim despre 

casele ecologice este faptul ca acestea au un transfer termic cu mediul inconjurator extrem de mic.Calitatea 

ecologica a unei case se masoara prin aptitudinea sa de a proteja resursele naturale si de a satisface exigentele 

de confort, de sanatate si de calitate a ocupantilor. 

Ecologic  

Natural 

Protejare  

Lumina 

”O clădire este considerată verde dacă prin design, materiale de construcție și tehnologiile utilizate 

se reduc atât consumul de energie cât și impactul negativ asupra mediului” - Laura Nemoianu. 

Casele ecologice au devenit o modă în toată lumea nu pentru că sunt mai aspectuoase, ci pentru că sunt 

econome,ele sunt la mare căutare și în Republica Moldova. În ultimul timp, numărul persoanelor interesate de 

construcția caselor din materiale ecologice este în creștere. 

Mediul înconjurător este protejat prin folosirea materialelor de construcţie ecologice,nepoluante, uşor 

reciclabile, prin asigurarea unei izolaţii termice foarte bune care reduce considerabil cheltuielile. 

Materialele de construcţii ecologice sunt materiale ca nu au influenţe negative asupra omului şi a 

mediului înconjurător şi sunt materiale care prezintă caracteristici cât mai apropiate de cele naturale. 

Conceptul unei casei ecologice poate constitui o primă ocazie pentru administraţiile teritoriale de a se 

înscrie în spiritul respectului pentru om şi pentru mediu, apropiindu-se mai mult de principiile dezvoltării 

durabile. 

Casa ecologică presupune folosirea eficientă a resurselor în două scopuri: pentru a economisi financiar 

și pentru a proteja mediul. Astfel, se pune accentul pe energiile alternative, lumina naturală eficientă, folosirea 

apei de ploaie etc. 

Materialele folosite la construcția unei case ecologice 

Materialele folosite pentru construirea unei case ecologice nu poluează semnificativ mediul în nici unul 

dintre stadiile de realizare: fabricare, transport, montaj etc. Astfel de materiale nu sunt toxice și trebuie să lase 

cât mai puține deșeuri pe șantier. O casă ecologică poate fi construita din  lemn, baloti de paie, lut sau  pamant. 

Alte materiale ecologice folosite frecvent sunt: termoizolația din paie, cărămida din lut, învelitorile din 

stuf, mortarul din var, acoperișul din stuf, vata de celuloză, izolanți vegetali, plută, cânepă, in etc. 

Casele din lemn sunt cel mai des întalnite în zonele de munte, dar mai nou acestea sunt realizate de către 

meșterii specializați care predau case de lemn la cheie, cu unul sau mai multe etaje. Un avantaj al caselor de 

lemn  este faptul că se pot construi fară fundație, se construiesc în maxim 3 luni și costa cu cel puțin 

45% mai puțin decât o casă din cărămidă. 

Casele din baloți de paie se construiesc, în cele mai dese cazuri, pe structură de lemn. Se practica 

construirea unor clădiri cu maxim două nivele.Baloții sunt zidiți, similar cărămizilor, folosind argilă și nisip. 

Casele din lut sau pământ se construiesc ieftin și rapid. Acestea sunt materiale care se găsesc în mod 

natural, iar costurile de obținere sunt minime. 

 

Tehnici de construcție a unei case ecologice 

Există mai multe moduri de a realiza o casă ecologică, prin metode tradiționale sau moderne. Din punct 

de vedere al structurii, există variante cu sau fără structură de rezistență. Fundația caselor este realizată, de 

asemenea, din materiale ecologice. 
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Tehnicile de zidire țin foarte mult de materialul folosit. Casele din lemn sunt meșteșugite de către 

dulgheri. Cele din lut se pot construi pe împletiruri de nuiele pentru a asigura flexibilitate. Chirpiciul, baloții 

de paie sau pamântul se lipesc cu adezivi naturali ca : argilă, lut, ect. 

Structura de rezistență a caselor ecologice 

Casele ecologice pot fi cu sau fără structură de rezistență. Casele fără structură de rezistență au 

acoperișul auto-portant, iar noile metode de construire preiau, de fapt, tehnologii vechi de când lumea. 

Casele naturale sunt ușoarea și nu necesită fundații adânci, costisitoare. Se pot realiza fundații de maxim 

1 metru adâncime, consolidate cu piatră de râu. 

Independența energetică a caselor ecologice 

Este mai simplu de atins independența energetică într-o casă ecologică, întrucât acesta implică un 

consum scăzut de energie termică. Pentru a ajunge la nivelul de independență, o casă verde trebuie să își asigure 

propriile resurse de energie, iar proprietarul să eficientizeze consumul electric. 

Este posibila instalarea pompelor de căldură pentru asigurarea încălzirii prin montarea de panouri 

fotovoltaice care să asigure energie electrică. O casă inteligentă este economă, iar economia obținută din 

construcție poate fi redirecționată în investiții în tehnologie smart pentru a face o casă, dacă nu 

independentă energetic, cel puțin pasivă. 

Coeficientul termic al unei case ecologice 

Casele ecologice sunt mai bune izolatoare, având un coeficient termic scăzut, așadar au un randament 

superior. Spre exemplu lemnul este un izolator mai bun de 15 ori decât betonul. 

În mod similar, casele din paie, chirpici sau paiantă au de asemenea conductivitate termică scăzută, 

așadar căldura rămâne în casă. 

Inclusiv casele ecologice construite cu materiale moderne folosesc materiale cu o conductivitate termică 

scăzută pentru a obține case pasive. 

Prețul caselor ecologice 

Un mare atu a caselor ecologice, mai ales al celor naturale construite în regie proprie, este prețul mic. 

Pentru casele din pământ bătătorit sau paiantă materia primă pentru zidire este aproape gratuită. 

Există case din baloți de paie care se pot realiaw în regie proprie, la gri, cu 3.500 euro. O casă din lemn, 

la cheie, de aproximativ 70 mp costă 25.000 euro și se realizează în 100 de zile. 

Inclusiv casele ecologice cu structură metalică sunt mai ieftine decât o casă construită din beton sau 

cărămidă. Mai e un aspect, aceste case eco, chiar dacă sunt eftine, sunt realmente frumoase. Există 

proiecte de case ecologice din chirpici care sunt adevărate bijuterii arhitecturale. 

Întreținerea caselor ecologice 

Casele ecologice se construiesc repede, ușor și se întrețin pe măsură. În cazul unor reparații, materialele 

sunt ieftine și pot făcute în regie proprie. Aceasta se aplică atât la materiale naturale, cât și la casele făcute din 

materiale mai moderne. 

Siguranța caselor ecologice 

Casele ecologice sunt pe cât de ieftine, pe atât de rezistente, iar dincolo de pereții construiți, finisajele 

exterioare își aduc aportul în durabilitatea locuinței. 

Rezistența la cutremur a caselor ecologice 

Casele ecologice rezistă la cutremur, poate chiar mai bine decât clădirile convenționale. Casele din lemn 

sau baloți de paie au propriul sistem de compresie, iar pereții rezistă mai bine în cazul unui cutremur de 

amplitudine. 

Modul de construire al caselor de lut și paie, îmbinarea cărămizilor și flexibilitatea materialului, asigură 

o bună stabilitate a casei în cazul unui astfel de fenomen natural. 

Rezisteța la foc a caselor ecologice 

Materialele ignifuge de bună calitate fac casele ecologice rezistente la foc. Spre exemplu, casele 

ecologice din lemn nu ard mai rău decât o construcție convențională. În plus, zonele afectate pot fi înlocuite 

ieftin cu alte componente din lemn. 

Un exemplu de așa nu îl prezintă casele din chirpici amplasate pe albia râului, care tind să inunde valea. 

Rezistența la intemperii a caselor ecologice 

La o construcție de acest tip contează foarte mult integrarea ei în ambientul care face parte, este parte 

din conceptul de casă ecologică. Este motiul pentru care casele din lemn sunt mai des întâlnite la munte,iar 

cele din paiată pe șes. Astfel, prin design se evită distrugerile care apar în urma intemperiilor. 

Casele ecologice în Republica Moldova 

La moment în Republica Moldova avem case din materiale ecologice construite care sau păstrat încă de 

la sfârșitul sec XVIII, iar altele sunt construite acum recent. 
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Cele mai vechi case cu arhitectură tradiţională și construite din materiale ecologice din Moldova 

datează de la sfîrşitul secolul al XVIII-lea, şi aceasta datorită faptului că prezintă monumente istorice, cum ar 

fi Casa-Muzeu din Chișinău în care a locuit poetul rus Puşkin. Casa-muzeu „Aleksandr Pușkin” este un muzeu 

și, totodată, un monument de arhitectură și istorie de însemnătate națională, introdus în Registrul 

monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău. 

Casa lui Ion Creangă din Iaşi, statut care le-a păstrat structura materială. Bojdeuca lui Ion după cum i 

se mai spune, este o casă din cartierul Țicău, Iași, în care a locuit între anii 1872 și 1889 marele povestitor Ion 

Creangă. 

Cine s-ar fi gândit că stuful, planta care crește pe malul bălților și nimeni nu are nevoie de ea, poate fi 

transformat în material de construcție ecologic și eficient energetic? 

Una din puținele case acoperite cu stuf poate fi găsită în satul Butuceni din raionul Orhei. 

Printre casele de caramidă sau cele de beton, casa lui Ion Dutca din Durlesti pare desprinsă din cărțile 

de istorie. Cu toate acestea este perfect functionala, ceia ce o diferențiază de restul caselor. 

Cu carcasa din lemn, dar umpluta inauntru cu baloti de paie si tencuita cu lut.Au netezit-o si au dat-o cu 

ulei pentru ca sa nu se ude peretele si sa nu spele lutul a fost data cu ulei de in. Baloti de paie sunt prelucrati 

cu lut si respectiv devin rezintenti la foc. In primul rand e ecologica, in al doilea rand e calduroasa. 

O alta casa construita din materiale ecologice este casa Lilianei Botnaru. Pentru izolare s-a folosit eco- 

vata din hârtie reciclată. Sunt tehnici simple care pot fi învățate ușor de oricine. Stuful luat de pe lacul din sat, 

la fel și lutul e material local. Geamurile sunt amplasate pe partea de sud, deoarece e cel mai mare adaos de 

căldură solară. Stuful de pe acoperiș l-au prelucart cu acid boric și borax pentru prevenirea incendiilor. 

Culoarea e foarte importantă pentru menținerea căldurii, iar odată ce intră în reacție cu aerul, culoarea devine 

mai deschisă. 
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Rezumat: Arhitectura contemporană poate fi interpretată drept o mișcare care tinde să se debaraseze de 

existențialitatea vitală a omeniei, mizând pe imagini retiniene și consumerism, nu pe ființa umană ca entitate complexă 

a acestei lumi. Corelarea dintre necesitățile psihosomatice, nevoile social-fiziologice, interacționarea umană reliefează 

o tendință neologică de abordare a proiectelor arhitecturale, care abordează efectele psihologice evocate de spațiului 

construit asupra caracterelor umane. O abordare nouă în acest sens este reprezentată de interconexiunea dintre 

impactului arhitecturii asupra domeniului familial și a relațiilor familiale echilibrate. 

Cuvinte-cheie: mediu construit, ființă umană, comportamente umane, impact psihologic, relații familiale 

 

 

Viață…Trăim sau existăm? Savurăm sau ne robotizăm? Cine suntem noi și ce reprezintă viața defapt? 

Aceste întrebări reliefează chintesența retorică a secolului dat. Cercetând evoluția umană din prisma ritmului 

avansat tehnologic și manifestărilor emoționale, observam o acuitate distorsionată a ceea ce înseamnă a fi la 

etapa actuală. Cum ne manifestăm noi ca specie, care sunt acele artefacte care ne vor contura existența peste 

sute de ani, și ce vor demonstra acestea? Existența unei societăți depravate emoțional, robotizate sau existența 

unei societăți mental conștientă în ceea ce privește interactivitatea umană și valoarea ființei ca figură socială 

complexă? 

Arhitectura reprezintă acea sursa veritabilă de manifestare viabilă a cultului uman, care demonstrează 

caracteristicile sociale și funcționale a societății care a utilizat acel spațiu. Aceasta reprezintă produsul social 

și cultural evocat de societate, fiind influențată de valorile, convingerile, conceptele și relațiile sociale pe care 

le promovează. Istoric vorbind, mediul costruit s-a manifestat ca o sursă plauzibilă care a indus spre 

cunoașterea umanității ca valoare incontestabilă, dar astăzi, ce reprezintă defapt arhitectura? Ce caracterizează 

și cum se manifestă? Și cel mai important, pe cine caracterizează? 

In ultimile decenii arhitectura a fost redefinită într-un ritm fluctuant, întruchipînd diverse forme și 

caracteristici arhitecturale. Societatea contribuie la producerea mediului construit, cel din urmă, la rândul său, 

contribuie la menținerea formelor de colaborarea socială, influențând comportamentele și interactivitatea 

umană. Datorită procesului exploziv al tehnologizarii și industrializării în masă, arhitectura contemporană 

mizează pe aspectul vizual al imaginii estetice, pe consumerism și a redus receptivitatea arhitecturală orientată 

spre declansarea experienței senzitive a utilizatorilor. Aceasta a devenit un factor secundar în procesul de 

proiectare, fapt ce a condus spre stagnarea esenței senzoriale ce permite sesizarea unei imagini complexe a 

lumii. 

 Arhitectura poate oferi mai mult decît funcționalități, mai mult decât forme găzduitoare, și are 

capacitatea profundă de a înbunatăți mediul spațial printr-o abordare amplă senzorială, generând ideea 

„arhitecturii altruiste” [1], arhitecturii dăruitoare, orientată spre ființa umană, fiind privită ca o componentă 

substanțială a acestei lumi. Daniel Libeskind conturează ideea experienței arhitecturale continue:„ în mod 

ciudat, arhitectura este cu adevărat un lucru neterminat, întrucât chiar dacă o clădire este finalizată, ea ia o 

nouă viață. Ea devine parte a unei noi dinamici: în ce fel oamenii o vor ocupa, o vor folosi, vor gândi despre 

ea” [2]. Adoptarea unei reforme arhitecturale se remarcă prin necesitatea reinterpretării spațiului arhitectural 

și a experiențelor pe care le oferă în timp. Relaționarea dintre spațiul construit și utilizator necesită de a fi 

reîntruchipată și reformulată în concordanță cu necesitățile dinamice ale societății cotidiene, luând în 

considerație și peisajul psihosomatic al acesteia. 

Orientarea spațiului construit spre inducerea contemplării interioare este esențială la faza actuală. 

Ruptura spirituală a societății moderne, obsesia tehnologică și prevalarea eu-lui conturează profilul unei 

societăți confuze, neechilibrate, în care valorile materiale prevalează moralitatea. Acum societatea e mai mult 

moartă, decît vie. Lipsa dinamicii emoționale, interactivității reale între oameni generează o societate cultivată 

în cuburi, care doar există... Această idee este susținută și de Juhani Pallasma [3], sugerând faptul că arhitectura 

trebuie fie interpretată ca o abiliate de manifestare a existenței umane, astfel încât aceasta reprezintă arta care 

configurează capacitatea de exprimare și relaționare a omului în lume, timp, și spațiu și necesită să ofere 
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experiențe combinate care să inspire, creând amintiri și vise. În acest moment intervine arhitectul, ca generator 

de senzații impregnabile, capabile să fie sesizate și percepute de om.  

În contextul acestei idei, se reliefează adaptabilitatea potențialului senzorial al umanității la cadrul 

construit care poate contura noi orizonturi și moduri de perpecere și manifestare a caracterelor umane. Astfel 

încât individul petrece cea mai mare parte a vieții sale în spațiu construit, acesta necesită să întruchipeze 

totalmente necesitățile sale sociale. Forma arhitecturală necesită „să „îmbrace” la rândul ei cît mai bine 

omul”[4], să îl reflecte, să îl inspire și să-i confere starea de existență în profundă desfătare și să se debaraseze 

de conceptul său cotidinan.  

Forma arhitecturală poate vorbi, poate atinge, este capabilă să împingă omul spre noi senzații și să îl 

trezească din ritmul robotizant al activitatii cotidiene. Cum ar fi dacă într-o zi, venind la muncă, omul ar putea 

sesiza spațiul în care se află, spațiul care l-ar putea motiva și ar putea relaționa cu acesta? Cum ar fi dacă 

spațiile educative ar oferi mai mult decât cărți pe bancă și profesori care prezintă? Cum ar fi dacă spitalele ar 

încuraja însănatoșirea pacienților nu doar prin tratamente complicate? Forma arhitecturală este capabilă să 

inducă spre un proces de descoperire a lumii, este aptă să genereze noi procese psihologice care pot declanșa 

stări particulare, în care rolul arhitectului este de a creea pentru „celălalt” , pentru oameni, pentru ei și pentru 

noi, ca ființe sociale complexe, care au nevoie nu doar de adăpost sau cutii cu grinzi și stâlpi. 

Reforma arhitecturală se manifestă prin întelegerea naturii sociale a omului, sesizând nevoile afective 

ale acestuia. Astfel încât activitatea umană nu se rezumă doar la anumite acțiuni, ci și la crearea impulsurilor 

emoționale, plasticitatea formei arhitecturale și conexiunea acesteia cu limbajul uman necesită de a fi 

interpretate integrativ, și nu izolat. Aceasta ipoteza a constituit premisa de pornire a proiectului arhitectural 

Centru de integrare familială- o strategie de condiționare a relațiilor familiale echilibrate, care a avut ca scop 

cercetarea impactului psihologic al mediului construit asupra caracterelor umane și a modului de afectare si 

interacționare a relațiilor familiale actuale. 

Corelarea corpului uman cu mediul arhitectural se realizează în baza intensificarii senzațiilor în 

dimensiunea arhitecturală. Arhitectura celor șase simțuri poate constitui reforma existențială a omenirii, o 

reformă în care reînvierea a ceea ce înseamnă să fii om prevalează, reînviere în care emoțiile ne caracterizează 

ca omenire. Dar ce înseamnă defapt să fii om? Și pentru cine se realizează opera arhitecturală? Omul reprezintă 

doar o identiate funcțională care necesită să fie impregnată în utilitatea edificiului? Acesta poate fi doar 

muncitor, elev, student, medic, avocat, profesor, filosof, etc? Sau omul este privit mai întii de toate ca o ființă 

cu poziție verticală, o ființă posedată de emoții și percepții individuale.  

Un aspect important, constant în procesul evolutiv, ramâne a fi aspectul vizual al mediului construit. 

Astfel încat oamenii percep anturajul din prisma simțurilor, mediul construit influențeaza modul de manifestare 

a societății, generând necesitatea apartenenței clădirii nu doar domeniului utilitar ci creării acesteia pentru 

oameni. 

Relaționarea dintre mediul arhitectural și cel familial conturează cei doi factori primordiali care 

influențează comportamentul uman. Prezența zilnică a individului în mediul arhitectural și familial reliefează 

dependența acestuia de aceste două medii și de modul în care se poate manifesta, respectiv, forma arhitecturală 

necesită să întruchipeze totalmente necesitățile sociale ale individului. În contextul acestei idei, se reliefează 

adaptabilitatea potențialului senzorial al umanității la cadrul construit. Acesta poate contura noi orizonturi și 

moduri de percepere și manifestare a caracterelor umane.  

Cercetarea din prisma ideii influențării spațiului arhitectural asupra relațiilor familiale echilibrate este o 

abordare nouă. Depistarea metodelor prin care spațiul arhitectural poate stimula relațiile familiale armonioase 

și încuraja dezvoltarea echilibrată a familiei contribuind la reactivarea interacționării eficace între membrii 

familiei este cheia proiectului.  

Conceptul arhitectural al proiectului „Centru de integrare familială” (figura 1) a fost realizat în 

concordanță cu cercetarea temei mediului familiar și influenței arhitecturale asupra comportamentelor umane. 

Proiectul mizează pe conlucrarea lucidă dintre conceptul constructiv și mediul natural, zone funcționale și 

utilizatori. Ideologia conceptului arhitectural este prezentat în baza a două direcții: abordarea conceptului 

arhitectural și direcția ideologiei arhitecturii senzoriale. 
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Figura 1. Reprezentarea conceptului volumetric 

 

Cerințele impuse spre crearea volumetriei au fost reglementate cerințele impuse de: studiul „Space and 

human perception” [5], amplasamentul în zona de parc, crearea punctelor de vedere panoramică, soluționare 

constructivă care să valorifice cadrul natural, corespunderea volumetrică ideologiei de centru familiar. Datele 

studiului au indus spre crearea volumetriei care juxtapune cele două preferințe ale formelor spațiale atât a 

experților cât și a publicului larg. Ideea de bază a apariției volumului a fost inițiată din simbolistica semnului 

infinit (∞). Simbolistica semnului are tangență cu ciclul vieții și a rolului fractal pe care îl are insituția familiară 

în societate. Evoluția conceptului se remarcă prin stilizarea formei inițiale în scopul corespunderii acesteia 

cadrului natural. Dezvoltarea pe verticală a edificiului susține amplasametul în cadrul natural, creând o punte 

psihologică între lanțurile muntoase și volumetrie.  

Conceptul senzorial al proiectului mizează pe intensificare senzațiilor umane în dimensiunea 

arhitecturală. Astfel încât un procentaj mare al utilizatorilor este reprezentat de copii, este necesar ca spațiul 

să stimuleze copiii spre cercetare și dezvoltare independentă. Acest factor este intensificat de ideea conceptului 

de a crea emoții și stări utilizatorilor prin intermediul spatiului construit. Conceptul spatial volumetric al 

edificiului a fost tratat in baza afinitatilor spatiale standarte, cercetate de Khendra Alvarez [6]. S-a optat pe 

diminuarea dezavantajelor spațiale abordate și pe intensificare avantajelor spațiale dorite în scopul de a crea 

confortul psihologic al utilizatorilor.  

Accentele principale senzoriale sunt realizate în incinta blocului A (prezenta asiduă a copiilor a generat 

procentajul cel mai mare al intensificării senzoriale), cutea interioară și parțial în blocul B (figura 2). 

Volumetria edificiului a fost realizată în concordanță cu impactul psihologic al spațiului arhitectural asupra 

emoțiilor și stimulilor acțiunilor umane. Ideologia „Centrului de integrare familială” se remarcă prin 

perceperea necesităților sociale/ fizice/ psihologice și economice ale utilizatorilor si manifestă receptivitate 

sporită acestora. Denumirea funcțională a edificiului a intervenit în urma cercetării peisajului familial actual. 

Sub titlul  „ Centru de integrare familială” se sugerează tendința edificiului de a contribui la intensificarea 

relațiilor armonioase între parteneri, părinți și copii, și între copii. Conceptul funcțional al edificiul mizează pe 
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adaptabilitatea maximală la necesitățile utilizatorilor prin intermediul zonelor funcționale și a serviciilor 

prestate. Scopul centrului este de a contribui la crearea stării familiare armonioase. 

 
Figura 2. Componența volumetrică a proiectului 

 

In mod cert, se pot menționa alte edificii orientate spre dezvoltarea familială/ individuală, însă un 

concept integru, care sa cuprindă atât partea senzorială cât și familiară nu există la momentul actual în 

Republica Moldova. Proiectul Centru de integrare familială intervine în structura urbană cu o alternativă 

socială de intensificare emoțională a timpului familiar. Acesta mizează nu doar pe impactul senzorial, dar și 

pe cel social. 

Abordarea subiectului teoretic al arhitecturii contemporane a conturat neconformitatea acesteia 

necesităților umane. Conform părerii a multor arhitecți printre care Juhani Pallasmaa, Alejandro Aravena, 

Daniel Libeskind și Scot Wyatt, orientarea mediului construit spre ființa umană este vitală, astfel încît limbajul 

arhitectural actual nu contribuie la dezvoltarea umana echilibrată, ci din contra, se remarcă prin medii care 

inhibă, înbolnăvesc, distrag. Înțelegerea subiectului pentru care se proiectează, nu doar ca atribut funcțional, 

ci ca entitate socială ar sta la baza reformei arhitecturale. Intensificarea efectelor tactile, olfactice, a 

experiențelor auditive, a jocului lumină-umbră, clar-obscur și a dinamicii coloristice contribuie la crearea 

efectelor psihologice dorite.  

„Viața nu se explică, ci se trăiește...” [7], viața poate fi plină de evenimente și emoții, poate fi un șir de 

nebunii inspirate, poate fi un farmec veritabil în cazul în care ființa umană este încurajată să sesizeze și să 

perceapă spațiul ca un eveniment în sine. Posedând cunoștințele și instrumentele necesare, ramâne la discreția 

arhitectului crearea formelor care motivează, care inspiră și dau naștere unor noi emoții. Forma arhitecturală 

nu sintetizează în sine doar satisfacerea necesităților de orice natură, aceasta este lumea dincolo de senzații și 

nevoi, în care omul este privit ca ființă ce își are propriile emoții, percepții și trăiri. Reforma arhitecturală este 

arhitectura de azi și de mâine, forma care este capabilă să trezească individul, să împingă spre noi acțiuni, noi 

relații, inducându-l spre o stare de profundă desfătare, spre o stare în care a savura  înseamnă a trăi. 
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Abstract: Până la un moment Piața Centrală a fost utilă, în rezonanță cu locuitorii, dar odată cu trecerea timpului 

acest spațiu a devenit inutil pentru oraș. Lipsa de interes a locuitorilor față de piață este cauzată de două motive 

principale: aglomerația din zonă și lipsa ei de actualitate. Din aceste motive oamenii preferă să facă cumpărăturile la 

marketuri, ceea ce devalorizează ramura principală a economiei țării noastre- agrcultura. Soluția acestei probleme este 

propunerea unei noi piețe accesibile și atractive pentru toată populația orașului. Această dezvoltare poate fi obținută 

prin intermediul studierii noilor tendințe din domeniul agricol și comercial din întreaga lume. Pornind de la ideea că 

Piața Centrală se află în inima capitalei, această reabilitare trebuie să reprezinte întreg Chișinăul, care mereu a fost un 

oraș verde, ecologic și puțin industrializat. 

Cuvinte-cheie: Piața Centrală din orașul Chișinău, reabilitare, agricultură locală, fermă verticală 

 

 

Acest poiect de cercetare studiază necesitatea reorganizării Pieței Centrale din orașul Chișinău prin 

prisma căruia se va promova agricultura locală. Mai exact studiul se va baza pe crearea unui concept nou de 

piață. Proiectul va stimula creșterea calității produselor agricole locale, și în acest caz va contribui la sporirea 

interacțiunii dintre urban și rural. 

Analiza are ca scop o nouă amenajare a Pieței Centrale care și-a pierdut din actualitate și nu mai este 

avantajos economic să ocupe în continuare o suprafață destul de semnificativă a centului orasului Chișinău, 

îndeplinind doar funcția de comercializare a produselor agroindustriale cu amănuntul. 

Așa cum s-a observat până acum, o parte importantă a cercetării este alocată formulării unei strategii de 

creare a unui nou tip de piață. Proiectul de reabilitare are ca scop aducerea la o nouă viață a zonei din centru 

capitalei, care în prezent este ocupată de Piața Centrală. Noul concept de piață nu va ține doar de fermierii 

locali, dar va stimula interesul oamenilor către produsele agricole ecologic curate. Proiectul creat își va propune 

promovarea următoarele lucruri: 

• Produse agricole ecologic curate; 

• Principii de sustenabilitate a creșterii produselor agricole; 

• Micșorarea degajării de CO2 în atmosferă; 

• Reducerea transportului de produse agricole la minim; 

• Cercetarea și promovarea tehonogiilor noi cu impact negativ minim asupra mediului; 

• Sporirea productivității terenurilor agricole din țară; 

• Rezolvarea problemei ambuteiajului din zona sitului; 

• Găsirea unei soluții de micșorare a traficului din zonă; 

• Spații publice pentru populația orașului. 

Ideea din spatele strategiei de creare a unui nou tip de piață este relativ simplă. În esență este vorba de 

regândirea comercializării produselor alimentare într-un oraș modern, în continua evoluție. Inovația este 

înțeleasă în acest proiect de revitalizare, ca fiiund una în primul rând socială și doar în al doilea rând 

arhitecturală. La momuntul actual soluția cea mai potrivită poate fi rezolvată cu ajutorul combinării unui spațiu 

nou urban, ce va îmbina facilitățile unei piețe agroalimentare și a unei ferme urbane. 

În ultimul deceniu, omenirea a inceput să înțeleagă mai bine relația dintre om și schimbările climatice 

globale. Una din cele mai importante probleme în acest domeniu este aceea că arderea combustibilului 

eliberează gaze cu efect de seră în atmosferă, ceea ce pare să determine creșterea temperaturii globale. 

(Matthews, 2000) Fiecare oraș inteligent are nevoie de cel puțin o fermă verticală. Aceasta ar asigura cu 

produse alimentare orașul nu doar cu scopul să micșoreze necesitatea de transportare a produselor alimentare, 

dar ar putea fi o sursă vitală în cazul dezastrelor climaterice. 

Ferma verticală este o practică a creșterii produselor agricole sau a medicamentelor în straturi suprapuse 

pe verticală, suprafețe înclinate vertical sau integrate în alte structuri. Aceasta este o idee modernă de cultivare 

agricole (Controlled Environment Agriculture), unde toți factorii de mediu sunt controlați artificial, susține 

Asociația Fermelor Verticale. (Association for Vertical Farming, 2017) O administrare corectă a unei ferme 

nu are nevoie de pesticide sau erbicide. (Marks, 2014) 

Avantajele fermei verticale au determinat alegerea acestei souții inovative pentru Piața Centrală, care sunt: 
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1. Productivitate înaltă pe tot parcursul anului; 

2. Scăderea necesității transportului pe distanțe lungi; 

3. Minimizarea alterării produselor în timpul transportării (la nivel global 30% de mincare se 

alterează pe drum); 

4. Despommier estimează că o producție de grâu recoltată pe o suprafață de 1 000 ha poate fi 

obținută într-o fermă cu 30 de nivele; (Despommier, 2009) 

5. Productivitate independentă de condițiile naturale; 

6. Conservare. Agricultura verticală va reduce cantitatea de terenuri agricole care ar putea reveni 

la starea lor naturală; 

7. Retragerea activității umane din zonele sălbatice; 

8. Micșorarea riscurilor fermierilor (agricultura tradițională riscă cu sănătatea agricultorilor (boli, 

infecții ale animalelor sălbatice, expunere la pesticide)); 

9. Siguranța alimentară; 

10. Sustenabilitate energetică. Fermele verticale ar putea transforma deșeurile organice în biogaz 

(65% metan și alte gaze). Acest gaz ar putea fi apoi ars pentru a genera electricitate pentru fermă; 

Luând în considerare că țara noastră nu a avut până când parte de practice în domeniul agriculturii 

verticale, nu putem presupune definitiv care vor fi percepțiile populației locale față de acest tip de alimente. În 

acest caz schimbările trebuiesc făcute treptat. 

În etapa inițială va fi propusă construcția unei noi piețe cu o mică fermă urbană, însă cu posibilitatea 

extinderii ei ulterioare, iar cea finală – ferma etajată va fi extinsă pentru a satisface tot suplimentul necesar de 

produse vegetale pentru întreg orașul. 

Prima etapă mai conservativă va funcționa în felul următor. Pe timp de vară vor fi vândute produsele 

fermierilor ce vor aduce marfa la piață cu ajutorul transportului organizat de către parteneri publici privați din 

localități pentru a micșora fluxurile neargumentate din zona pieței, iar produsele crescute în ferma verticală în 

perioada de vară vor fi doar exotice (kiwano, anghinare, ghimbir, chayote, turmeric, sparanghel, șofran, gulie, 

rucola), astfel fermierii locali nu vor fi deloc influențați de produsele din fermă. 

Pe timp de iarnă vor fi vândute în piață produsele proaspete din ferma verticală specifice zonei 

temperate, iar fermierii locali vor aduce la piață produse ce au fost fabricate doar din roada lor proprie, cum ar 

fi conserve, condimente, ceaiuri, produse de patiserie, dulcețuri, sucuri, compoturi etc. 

În acest caz în piață se vor găsi doar produse locale, nici unul de import. Toți cumpărătorii pieței vor 

contribui la promovarea produselor autoctone locale și vor încuraja agricultura națională. Pe lângă aceasta 

piața va fi o carte de vizită gastronomică a țării, un centru de dezvoltare și cercetare a agriculturii pentru 

întreaga țară. 

A doua etapă va fi realizată doar în cazul în care populația din zona centrală a Chișinăului va fi gata să 

treacă definitiv la produsele din ferma verticală, iar fermierii din țară vor avea o țintă de distribuție a produselor 

prin marketurile din țară și de peste hotare. Astfel caz va fi redus la maxim transportul din zona centrală a 

orașului, iar Chișinăul va deveni un oraș independent alimentar de orice factor natural.  

Piața fermerilor intenționează să pună valoare imaginii urbane, ce va aduce o încărcătură identității 

orașului și agriculturii țării în general. Este deci importantă percepția oamenilor asupra clădirii. De aceea ea 

trebuie să aibă un aspect agreabil dar în acelai timp o construcție îndrăzneață cu o puternică declarație despre 

ambițiile, viziunilor noi le orașului și istoriei lui. 

Prin adăugarea unei zone de producere agricolă în interiorul țesăturii urbane se poate asigura o calitate 

mai bună alimentelor, un mediu educațional social și o siguranță alimentară îmbunătățită. Pe lingă potențialul 

demografic și de infrastructură a orașului, ferma urbană va crea o zonă atrăgătoare estetic și un habitat viu și 

vibrant pentru toată lumea. Agricultura urbană poate face parte din modelul unui oraș inteligent și, prin urmare, 

conceptualizarea acestui „Skyline Verde” este esențial în designul urban pentru a oferi o identitate de viață 

sănătoasă și prosperă orașului. În acest caz ferma urbană va avea o viziune nouă asupra alimentării orașului, și 

agriculturii Moldovei în general. Așadar noua clădire a Pieței Centrale va avea un potențial de a deveni o 

clădire iconică. 
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Forma arhitecturală a pieței va avea un 

rol de comunicare, de transmitere a 

conținutului ei și semnificație a acestui 

conținut. Pentru aceasta va exista o relație 

optimă între necesitățile de utilizare a spațiului 

și o percepție corespunzătoare a ei față de 

utilizator. 

Pornind de la ideea că proiectul va crea 

o conexiune dintre urban și rural prin 

intermediul produselor fermierilor, arhitectura 

ar trebui să sugereze aceasta. Arborele este 

simbol al vieții în continuă evoluție, el evocă 

verticalitate și în același timp ne unește cu 

natura. 

Forma arhitecturală a pornit de la 

crearea simbolică a unei zone in oraș unde 

renaște natura. Silueta stilizată a copacului va 

crea un sistem de conexiune a cerului cu 

pământului, nu doar în mod simbolic, dar și 

fizic. Ramurile vor fi amplasate în așa fel încât 

să captețe precipitațiile de pe acoperiș, și să le 

transimtă prin tulpină în pământ unde apa va fi 

filtrată și depozitată pentru a fi utilizată în 

ferma verticală. 

Un alt lucru ce c-a luat in considerație la 

crearea siluetei arhitecturale este locul. S-a 

facut o cercetare în gasirea unor form 

distinctive tradițiilor naționale locale și a celor 

bulgare, cărora le datorăm apariția pieței în 

această zonă a orașului. 

În mare parte grupurile de blocuri ce vor 

constitui noua piață vor avea forme simple, 

pentru a nu crea disconfort de orientare în 

spațiu. Accentele arhitecturale vor constitui 

copacii stilizați în zona interioară a clădirii și 

contrastul dintre materialele de construcție. 

Se propune de păstrat cât mai mult din construcțiile existente de pe teritoriul actualei piețe, prin 

intermediul modernizării și adaptării. Noile intervenții se preconizează a fi integrate armonios, permițând în 

același timp o diferențiere clară a perioadelor 

de construcție. În acest caz va avea loc o 

trecere lentă de la etapa anterioară la cea de 

generație nouă a pieței, pentru a fi atrăgătoare oricărei categorii de vârstă din oraș. 

Poiuectul de reabilitare este esențial și actual, ce hotărăște un șir de probleme, și poate fi adaptat în timp 

la necesitățile societății. Toate problemele depistate a Pieței Centrale s-au dovedit a fi rezolvabile prin 

intermediul soluțiilor arhitecturale și de management a pieței. Trebuiesc cât mai curând puse în practică aceste 

cunoștințe acumulate pe parcursul acestui studio pentru ca populația orașului Chișinău să se bucure de 

potențialul ce il deține. 

Imagine 1. Obținerea formei arhitecturale 
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Imagine 2. Conceptul volumetric a Reabilitării Pieței Centrale din or. Chișinău 
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Abstract: În lucrare se examinează două suprafeţe de ordinul doi: hiperboloidul cu o pânză şi paraboloidul 

hiperbolic. Se arată, că pe fiecare din aceste suprafeţe există câte două familii de drepte, care acoperă în întregime 

aceste suprafeţe. Dreptele dintr-o familie nu se intersectează, iar cele din familii diferite au doar câte un punct comun. 

Prin fiecare punct al suprafeţei trece exact câte o dreaptă din fiecare familie. Asemenea suprafeţe se numesc riglate. Se 

prezintă exemple de aplicare a acestor suprafeţe în arhitectură. 

 Cuvinte cheie: suprafeţe de ordinul 2, hiperboloid cu o pânză, paraboloid hiperbolic, generatoare rectilinii. 

 

 

O suprafaţă se numeşte riglată, dacă ea se obţine prin deplasarea unei drepte. Mulţimea tuturor dreptelor, 

obţinute prin acestă deplasare, formează o familie de generatoare a acestei suprafeţe. Planul este cea mai 

simplă suprafaţă riglată. Cu fiecare dreaptă din plan se asociază o familie de generatoare, aceasta fiind mulţi-

mea tuturor dreptelor din plan, paralele dreptei date. Există o infinitate de asemenea familii, deci planul este o 

suprafaţă infinit riglată. 

Din geometria elementară se cunosc două suprafeţe riglate. Acestea sunt cilindrul circular drept şi conul, 

mai exact, suprafeţele laterale ale lor. Pentru fiecare din ele generatoarele îşi au sensul lor obişnuit. Ambele 

aceste suprafeţe admit generalizări. 

a) Suprafaţa cilindrică. Se consideră o linie arbitrară L într-un plan şi o dreaptă, perpendiculară acestui 

plan. Mulţimea tuturor dreptelor, ce trec prin punctele liniei L, paralel dreptei date, formează această supra-

faţă cilindrică (Fig. 1). Evident, suprafaţa cilindrică este o suprafaţă riglată. În particular, dacă linia L este un 

cerc, se obţine suprafaţa cilindrului circular, care, spre deosebire de cilindrul din matematica elementară, este 

infinită.  

b) Suprafaţa conică.  Se consideră o linie arbitrară L într-un plan şi un punct S,  care nu aparţine planului. 

Mulţimea tuturor dreptelor, ce trec prin S şi prin punctele liniei L, formează această suprafaţă (Fig. 2). Evident, 

şi această suprafaţă este o suprafaţă riglată. În particular, dacă linia L este un cerc, iar proiecţia lui S pe plan 

coincide cu centrul cercului, se obţine suprafaţa conică obişnuită. 

 

            
Fig. 1                                                Fig. 2 

Studiul suprafeţelor a luat o amploare deosebit de mare după elaborarea sistemului cartezian de 

coordonate în spaţiu. A devenit posibilă aplicarea multor metode algebrice, iar calculului diferenţial şi integral 

i-a revenit rolul principal în acest studiu. Cel mai profund au fost studiate suprafeţele de ordinul 2, adică 

suprafeţele determinate de ecuaţiile de gradul 2. 

Printre aceste suprafeţe, numite şi cuadrice, cu excepţia celor amintite mai sus, se află şi două suprafeţe 

riglate. Acestea sunt hiperboloidul cu o pânză şi paraboloidul hiperbolic. Fiecare din ele reprezintă graficul 

unei ecuaţii de gradul 2 în necunoscutele , ,x y z , adică o ecuaţie de forma ( , , ) 0F x y z  . Prin graficul unei 

ecuaţii se înţelege mulţimea tuturor punctelor din spaţiu, coordonatele (x, y, z) ale cărora satisfac aceas-tă 

ecuaţie. 

1. Hiperboloidul cu o pânză, notat şi cu H1, se defineşte ca o suprafaţă, care într-un careva sistem de 

coordonate este determinată de ecuaţia 
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2 2 2

2 2 2
1

x y z

a b c
   .                                                                                                       (1) 

Oricare plan, paralel planului de coordonate XOY, intersectează H1 după o elipsă. Cea mai mică ellipsă 

este cea din planul XOY şi se numeşte elipsa colier (Fig. 3). Planele XOZ şi YOZ intersectează H1 după 

hiperbole. Dacă ,a b  hiperboloidul devine o suprafaţă de rotaţie. 

 Pentru a arăta, că H1 este o suprafaţă riglată, se procedează în felul următor. Ecuaţia (1) este echivalentă 

cu ecuaţia 
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În continuare, se examinează sistemul de două ecuaţii          
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Pentru început, numerele reale  şi   se consideră nenule. Ecuaţiile sistemului sunt de gradul 1, deci 

ele reprezintă câte un plan, iar sistemul determină o dreaptă în spaţiu. Prin înmulţirea ecuaţiilor se obţine 

ecuaţia (2), adică ecuaţia hiperboloidului. Aceasta înseamnă, că dreapta, determinată de (3), aparţine în 

întregime suprafeţei H1.  

Afirmaţia este adevărată şi în cazul, în care unul din numerele ,  este nul. Fie 0, 0   . Din 

pri-ma ecuaţie a sistemului rezultă y b . Din ecuaţia a doua se află 0.
x z

a c
  Sistemul de ecuaţii y b şi

0
x z

a c
   de asemenea reprezintă o dreaptă, care aparţine suprafeţei H1. 

Este adevărată şi afirmaţia inversă: pentru oricare punct 
0 0 0( , , )x y z  de pe H1 există numerele reale   

şi   astfel încât dreapta determinată de (3) conţine acest punct. Asemenea drepte se numesc generatoare 

rectilinii ale suprafeţei.  Astfel,  hiperboloidul cu  o pânză este o suprafaţă riglată.  Mulţimea tuturor genera- 

toarelor rectilinii, determinate de (3) pentru oricare pereche de numere reale   şi  , care satisfac condiţia 
2 2 0   , se notează cu 

1L  (Fig. 4). Oricare două drepte din 
1L  nu se intersectează. 

              
                                                 Fig. 3                                Fig. 4                             Fig. 5 

Pe H1 mai există încă o familie de asemenea generatoare. Pentru ecuaţia (2) se mai examinează un 

sistem de ecuaţii: 
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care conduce la altă familie de generatoare, 
2L . Prin fiecare punct al suprafeţei H1 trece câte o dreaptă din 

fiecare clasă 
1L , 

2L  (Fig. 5). Alte clase de asemenea drepte nu mai există. Astfel, hiperboloidul cu o pânză 

este o suprafaţă dublu riglată. 

 Oricare generatoare din 
1L (respectiv, din 

2L ) intersectează elipsa colier într-un punct. Prin acest punct 

trece planul tangent la suprafaţa H1, care este perpendicular planului XOY şi care conţine cele două gene-
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ratoare. Intersecţia acestui plan cu H1 determină aceste generatoare. Astfel, generatoarele rectilinii pot fi 

determinate şi ca intersecţia planelor tangente la H1 prin punctele elipsei colier. 

 

2. Paraboloidul hiperbolic este suprafaţa, care într-un careva sistem de coordonate este determinată de ecuaţia 

     
2 2

2 2

x y
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a b
  .                                                                                                         (4) 

Geometric, paraboloidul hiperbolic, notat de obicei cu PH,  reprezintă o suprafaţă în formă de şa (Fig. 

6). Ca şi H1, această suprafaţă este dublu riglată. Pentru a arăta acest lucru, ecuaţia (4) se reprezintă sub forma 

echivalentă 
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Pentru oricare două numere reale nenule  şi  se examinează sistemul de ecuaţii 
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Două ecuaţii de gradul 1 determină două plane, iar sistemul lor determină o dreaptă. Dacă un triplet de 

numere reale satisface ecuaţiile sistemului, atunci el satisface şi ecuaţia (4). Astfel, oricare dreaptă, deter-

minată de acest sistem, aparţine în întregime suprafeţei paraboloidului hiperbolic. Fie 1L mulţimea tuturor 

acestor drepte. Oricare două drepte distincte din 1L nu se intersectează. Mai mult, prin oricare punct al supra-

feţei PH trece exact câte o dreaptă din 1L . Prin urmare, suprafaţa PH este o suprafaţă riglată. 

Pentru aceeaşi suprafaţă PH mai există o familie de generatoare rectilinii. Pentru oricare numere reale 

 şi  se mai examinează un sistem de ecuaţii: 
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Ca şi în cazul precedent, acest sistem mai determină o familie de generatoare rectilinii, notată cu 2L . 

Prin fiecare punct al suprafeţei PH trece câte o dreaptă din fiecare familie 1L , 2L  (Fig. 7). Astfel, suprafaţa 

paraboloidului hiperbolic este o suprafaţă dublu riglată. 

 

          
                                                  Fig. 6                                                          Fig. 7 

3. Unele aplicaţii în arhitectură. Caracterul riglat al hiperboloidului cu o pânză şi al paraboloidului 

hiperbolic şi-a găsit o serie de aplicaţii în arhitectură şi construcţii. Pentru prima oară această idee a fost 

propusă de inginerul rus V. Şuhov, care a proiectat şi construit (1896) un turn cu înălţimea de 37m pentru            

expoziţia din Nijnii Novgorod (Fig.8, a)). Partea hiperboloidului constituie 25 m. În această construcţie barele 

metalice erau în poziţia generatoarelor rectilinii ale unui hiperboloid (de rotaţie) cu o pânză. O asemenea 

construcţie este uşoară şi durabilă. A urmat apoi turnul radio din Moscova cu o înălţime de 150 m (1922). 

Iniţial, turnul era proiectat pentru o înălţime de 350 m, care a fost redusă din cauza lipsei de oţel calitativ. Ideea 

folosirii suprafeţelor riglate s-a răspândit în toată lumea. Forma suprafeţei H1 se foloseşte în diverse 
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construcţii: turnuri TV, faruri în porturile maritime, coşuri la centralele termice şi electrice, construcţii 

decorative etc. În Fig. 8, b) este imaginea farului din Adziogol (Ucraina), în delta Niprului, de asemenea, 

proiectat de V. Şuhov în 1911 (70 m). Farul din Kobe (Fig. 8, c)) a fost construit în 1963 (108 m). Turnul din 

Huancijou (China) a fost construit în 2010 pentru festivitatea de deschidere a unor competiţii sportive de 

amploare din Asia (Fig. 8, d)) şi are o înălţime impunătoare de 600 m.  

Suprafaţa paraboloidului hiperbolic de asemenea şi-a găsit aplicaţii, mai ales, pentru acoperişurile diferi-

tor edificii – de la construcţii mici până la stadioane. În Fig. 8, e) este reprezentată clădirea unei mici gări auto, 

situată în Polonia. Acestea şi multe alte asemenea construcţii au legătură directă cu arhitectura moder-nistă a 

anilor 70, iniţiată de Oscar Niemeyer.   

a)                                     b)                                  c)                              d) 

                        
 

e) 

 

Fig. 8 
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STATUETE CUCUTENIENE CU INELE LA GÂT DIN FAZELE A-B ȘI B 

 

 
Irina RUSU 

 

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, România 
 

Abstract: În acest articol autorul se refera la o categorie de podoabe identificate la statuetele din fazele A-B și B 

ale culturii  Cucuteni. Aceste podoabe sunt reprezentate de așa numitele ,, inele la gât”, care se găsesc și astăzi la 

popoarele din zona tropicală. Articolul urmărește să răspundă la întrebările: Din ce au fost confecționate aceste inele? 

Care a fost însemnătatea  și rolul lor? Răspunsurile la aceste întrebări sunt obținute  pe baza analizei unui șir de statuete 

identificate în România, Basarabia și Ucraina. 

Cuvinte cheie: eneolitic, faza A-B și B, statuete, inele la gât, tribul Padaung, Etiopia. 

 

Un aspect destul de important din viața cotidiană a comunităților aparținând culturii Cucuteni este 

decorarea plasticii antropomorfe, în special a statuetelor, acestea fiind decorate  prin incizie sau pictare. După 

cum menționează literatura de specialitate această decorare nu este deloc întâmplătoare, de cele mai multe ori 

ea ilustrând credințele religioase ale acestora cât și idealurile profane ale frumuseții. 

În această ordine de idei, prin acest articol vom urmări să identificăm semnificația unei serii de podoabe 

care se dovedesc a fi des ilustrate pe statuetele cucuteniene din fazele A-B și B, este vorba de așa numitele 

,,inele la gât”.  De asemenea ne vom strădui să precizăm materialele din care erau confecționate cât și rolul lor 

practic. Interesul deosebit față de acest subiect pornește de la analogiile tulburătoare identificate cu o serie de 

podoabe de același fel sesizate la popoarele din zona tropicală precum Etiopia, Thailanda, care conservă tradiția 

purtării acestor podoabe până în zilele noastre. Din păcate, literatura din domeniul arheologiei nu furnizează 

prea multe informații despre aceste inele, de cele mai multe ori ele fiind interpretate drept niște  simple 

podoabe. 

În faza de tranziție A-B și apoi B au fost descoperite o serie de statuete care, după cum am menționat 

anterior, au pictate în jurul gâtului niște inele. Aceste statuete au o largă răspândire, întrucât au fost semnalate 

atât în România în siturile de la Costișa (Fig.1/6), Costești (Fig. 2/2), Cucuteni (Fig. 2/4), Trăian (Fig. 2/5), 

Frumușica (Fig.  3/2), Fetești (Fig. 3/6), Moldova (Fig. 1/3) în Basarabia la Iablona (Fig. 1/5), Soroca (Fig. 

1/7, 2/8), Brânzeni (Fig. 2/1), și Ucraina la Cicirkozivka (Fig. 1/1, 2/3, 3/1), Koszylowce (Fig.1/2,4), Bilcze 

Zlote (Fig. 1/8), Cerkasov (Fig. 2/6), Suhostav (Fig. 2/7), Cicinka (Fig. 3/3).  Statuetele găsite în siturile 

enumerate se caracterizează printr-o modelare fină și un decor din benzi orizontale de culoare roșie sau neagră, 

proeminente fiind inelele din jurul gâtului acestora. În funcție de numărul acestora, statuetele pot fi împărțite 

mai multe categorii: statuete cu un inel, statuete cu două inele, statuete cu trei inele, statuete cu patru inele și 

cu șase inele la gât. 

Deoarece asemenea inele nu au fost descoperite în așezări ne putem întreba dacă ele nu reprezintă decât 

niște tatuaje. La prima vedere observăm că inelele nu sunt identice, acestea diferă în lățime. Dat fiind acest 

fapt, apare întrebarea din ce sunt fabricate. Întrucât  comunitățile cucuteniene creșteau un număr mare de 

animale și respectiv puteau folosi pieile acestora pentru confecționarea anumitor podoabe, o primă ipoteză ar 

fi că inelele acestea erau confecționate  din piele sau blană. Un alt material din care puteau fi realizate acestea 

este lâna, după cum arată  ghemele carbonizate descoperite la Iablona în locuințele 33 și 34. La acestea se mai 

adaugă și presupunerea că inelele mai puteau fi confecționate din in sau cânepă. Tot în categoria materialelor 

perisabile mai pot fi încadrate și crengi de copaci cu proprietate elastică din care puteau fi făcute aceste inele. 

Desigur nu putem exclude faptul că inelele erau confecționate din aramă. Chiar dacă nu au fost atestate în 

așezări, putem să presupunem că la un moment dat acestea au fost retopite și materialul reutilizat. 

Prima categorie de statuete sunt cele care au câte un inel la gât, acesta variind în lățime. Astfel, la statutele  din 

(Fig. 1/1, 3, 5-7) observăm că aceste inele sunt redate printr-o linie subțire, iar la celelalte (Fig. 1/2, 4, 8) inelele 

sunt redate printr-o linie mai lată. Această diferență vorbește despre  faptul că inelele puteau fi confecționate 

personalizat, adică fiecare persoană purta un inel dintr-un anumit material și de o anumită mărime în funcție 

de ținuta vestimentară, statutul social sau pentru a sublinia lungimea gâtului. Aceeași ipoteză este valabilă și 

pentru statuetele  cu două inele din  următoarea categorie. Observăm că unele statuete au inele pe gât la o 

anumită distanță (Fig. 2/1-5, 8) iar altele amplasate unul lângă altul (Fig. 2/6, 7). Mai mult, la aceste statuete 

observăm că diferă și raportul dintre corp și gât. Putem astfel presupune că în unele cazuri inelele serveau 

pentru alungirea gâtului sau pentru evidențierea capului de restul corpului. Relevante în acest sens sunt 

statutele de la Cerkasov, Suhostav și Soroca (Fig. 2/6-8). În special statueta de la Fetești (Fig. 3/6) care are 
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șase inele, aceasta are gâtul lung și drept, fapt care dă impresia unei imobilități, cauzată de aceste inele care 

permit  ulterior ținerea capului și spatelui drept. Statuetele din categoria trei se evidențiază prin câte trei inele 

în jurul gâtului (Fig. 3/1-3) iar cele din categoria patru cu câte patru (Fig. 3/4-5). Interesant este de remarcat 

faptul că, cu cât este mai mic gâtul statuetelor, cu atât mai multe inele sunt atașate de gâtul acestora. Astfel că, 

putem vorbi despre o rațiune pur fizică de purtare a acestor inele, cea menționată mai sus. Desigur, nu putem 

exclude că inelele mai întâi de toate reprezentau accesorii de înfrumusețare a corpului, tradiție menținută și 

astăzi la popoarele  din zona tropicală.  

 

 

 

 
 

Figura 1. Statuete antropomorfe cu un inel la gât de la Cicirkozivka (1), Koszylowce (2, 4), Moldova (3), 

Iablona (5), Costișa (6), Soroca (7), Bilcze Zlote (8), după Monah 2012 (1-4, 6-7),  Kadrow 2013 (8), 

Sorochin și Borziac (5) 

 

După părerea mea, aceste comunități sunt oglinda trecutului preistoric, de aceea  tind să afirm că 

populația din cultura Cucuteni purta aceste atribute decorative din aceleași motive de frumusețe. Un exemplu 

ilustrativ în această direcție este tribul Padaung din nordul Thailandei. În aceasta comunitate, purtarea inelelor 

în jurul gâtului reprezintă un principiu de frumusețe și subliniere a apartenenței culturale. Femeile din acest 

trib încep să poarte aceste inele de la vârsta de 5 ani până la maturitate, numărul inelelor crescând până la 26 

(Fig. 4/6), aceeași practică a frumuseții este sesizată și la populațiile din Etiopia (Fig. 4/5). Tot la aceste 

populații observăm inele la gât care nu stau lipite în totalitate așa cum este în cazul femeilor din tribul Padaung. 

Astfel, putem spune că unele inele nu erau purtate neapărat pentru lungirea gâtului, ci doar din rațiuni estetice, 

relevante în acest sens fiind (Fig. 4/1-4).  Mai mult, pornind de la faptul că femeilor  din Thailanda de nord li 

se adăuga câte un inel odată cu înaintarea în vârstă, putem presupune că se întâmpla la fel personajelor 

reprezentate de statuetele  cucuteniene. 
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Figura 4. Reprezentări etnografice a inelelor pe gât din Etiopia și Thailanda 

 

În concluzie, inelele de la gâtul statuetelor cucuteniene ar putea  sugera statutul social al personajelor 

reprezentate sau ar putea reprezenta mijlocul prin care era atins idealul de frumusețe. 
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ECO-VILLAGE MOLDOVA –  

O COMUNITATE ECOLOGICĂ ÎN MEDIUL RURAL 
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Abstract: În ultimii ani a crescut considerabil interesul unui mod sănătos de viață, iar aceasta se simte și se 

regăsește în mai multe domenii, de la alimentație, produse cosmetice pină la automobile , construcții,  case de locuit. 

Consumatorii sunt mai dispuși să adopte tendințete eco  în viața de zi cu zi. Astfel, din ce în ce mai mulți arhitecți, ingineri, 

constructori, investitori și autorități au devenit mult mai atenți la conceptul de clădire ”verde”, care utilizează eficient 

resursele de energie. Pentru a asigura confortul și bunăstarea, materialele eco, naturale sunt utilizate la maxim.  În 

Moldova există deja cîteva proiecte ce ține de acest domeniu, iar printre asestea se numără și ”Eco Village Moldova” 

format dintr-un grup de oameni care și-au propus să creieze o comunitate ecologică într-un mediu curat, sănătos și 

echilibrat ecologic, un stil de viată - care este aît de important și necesar factorului uman. 

Cuvinte-cheie: „Eco-cumunitate”, „Stil de viață ”, ”Tendința Eco”, ”Casa Eco”, ”Echilibru cu natura” 

 

 

Eco-Village Moldova este un proiect format dintr-un  grup de oameni diverși care au ca scop și tind spre 

un  stil de viață fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile  

de satisfacere a nevoilor gererațiilor următoare. Acest grup de oameni s-au dedicat creării unei eco-comunități 

în localitatea Rîșcova, raionul Criuleni. Dupa cîțiva ani de muncă, terenul cumunitar cinține trei clădiri – una 

rezistențială, una pentru ateliere mici, și al treilea- clădirea principală  a Centrului de Instruire Eclogică, un 

cuptor de pîine, o magazie pentru biciclete construită din paleți reciclate, o stație de colectare a deșeurilor din 

plastic, mai multe feluri de compost, o grădină care tinde a fi organică, un hotel pentru insecte și o mică prisacă. 

Primele două familii pionere locuiesc acolo deja peste un an, testînd cu succes aspectul practic al tehnicilor de 

construcție ecologică și al vieții rurale. 

Chiar de la început, terenul și comunitatea Eco-Village Moldova au servit drept o bază pentru diverse 

activități de învățare practică / team-building - numeroase ateliere pe construcții ecologice, grădinărit 

organic, bucătărie vegetariană, energie regenerabilă, etc. Contribuind la procesul de construcție a clădirilor, 

participanții aflau mai multe despre particularitățile construcției din stuf și din baloturi de paie, despre tencuieli 

naturale și tehnici de colorare pe bază de var, precum și construirea din materiale reciclate. Creînd grădina, 

învățau despre creșterea răsadei, compatibilitatea plantelor, mulcirea, metode naturale a controla dăunătorii, 

despe colectarea și păstrarea semințelor, despre facilitarea biodiversitatății și savoarea legumelor proaspete. 

În anii 2015-2016, echipa Eco-Village a lansat construcția unui Centru de Instruire Ecologică, care va 

servi ca o platformă regională pentru educație practică în așa domenii ca agricultură organică, eficiență 

energetică, construcții ecologice și dezvoltare comunitară. Clădirea pentru ateliere deja a găzduit o mulțime de 

ateliere și alte activități, iar în anul 2017, este planificată terminarea lucrărilor de construcție și deschiderea 

oficială a clădirii mari, care va putea găzdui evenimente de pînă la 50 de oameni. Eco-Centrul va deveni casă 

la programul "activEco - durabilitate în acțiune", implementat în colaborare cu programul Theodor-Heuss-

Kolleg; dar va servi, de asemenea - și servește deja - un spațiu perfect pentru seminare și ateliere de educație 

ecologică și implicare civică pentru comunitatea locală și internațională.  

Casa rezistențială este construită doar din materiale naturale: lut, stuf, lemn și baloți de paie. Un acoperiș 

din stuf nu poluează aerul nici în timpul construcției, nici după uzare. În plus, nu e nevoie de resurse energetice 

sau substanțe chimice pentru întreținerea lui, ulterior pentru topire și prelucrare. Lemnul și stuful sunt produse 

locale, care nu necesită să fie importate. 

Durata de viață a unui astfel de acoperiș este de 40-50 de ani. O regulă importantă de care trebuie să 

țineți cont este următoarea: construiți acoperișul sub un unghi de 35-45 de grade, ca să nu permiteți scurgerea 

apelor pluviale pe fațada clădirii sau infiltrarea apei în acoperiș. Liliana Botnaru, fondatoarea „Eco-Village 

Moldova” și coordonator de proiect, povestește că, împreună cu familia sa (soțul și cei trei copii), locuia într-

o casă din Chișinău. Dorința de a-și transforma stilul de viață în unul mai durabil a determinat familia să se 

gândească la o schimbare. Timp de vreo 4 ani, a cercetat comunitățile ecologice din alte țări. În țara noastră 

exista prea puțină informație despre asemenea comunități, de aceea familia a fost nevoită să studieze literatură 

în limba engleză, precum și exemple din Occident. În urma unor discuții cu prietenii și rudele, soții au înțeles 

că există interes pentru a locui în comunități ecologice și că au făcut o alegere corectă.  

https://www.ecovisio.org/ro/activitate/eco-training-center
http://www.activeco-program.org/ro/
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Fondatoarea „Eco-Village Moldova” activează în cadrul ONG-ului „EcoVisio” în calitate de 

coordonator. Instituția se concentrează pe împuternicirea tinerilor și pe educația ecologică în acțiune. Aceasta 

dezvoltă proiecte în următoarele domenii: agricultură ecologică, transport, eficiență energetică, energie 

regenerabilă, consum conștient, dezvoltare urbană/rurală și fluxuri de resurse. Locul a devenit unul destul de 

popular nu doar în țară, ci și la nivel internațional. Eco-Village Moldova a găzduit tineri din țări, 

precum: Ucraina, Rusia, Germania, Grecia etc. 

Locația deja devine una populară. În anul 2016, pentru prima dată, Eco-Village Moldova a găzduit unul 

dintre seminarele activEco (mai 2016), o parte de a Cincea Întîlnire anuală a coordonatorilor programelor de 

educație non-formală din rețeaua internațională Theodor-Heuss-Kolleg, (iunie 2016), Atelierul de dezvoltare 

strategică a EcoVisio (august 2016), seminarul final al programului internațional din cadrul Erasmus+, “Actors 

of Transition” (septembrie 2016) și, în final. Întîlnirea Clusterului Internațional pentru Antreprenoriat Social 

și Inovații. Și nu în ultimul rînd, echipa Eco-Village continuă să aprofundeze colaborarea cu comunitatea 

locală. Pe parcursul întregului an, zeci de localnici au posibilitatea de a cîștiga bani fără a părăsi satul - prin 

participarea la șantier, pregătirea mesei pentru evenimente, cazarea oaspeților, oferirea serviciilor de transport, 

ș.a.  

În 2016, satul Rîșcova a fost unul dintre cele doi localități din Moldova unde a fost pilotat 

programul ”activLocal„, sau ”Harap Alb”, oferind adolescenților rurali oportunitatea de a-și dezvolta 

capacitățile și dăruindu-i un impuls pentru activism civic și dezvoltare comunitară. Sătenii de toate vîrstele se 

alătură atelierelor de dehidrare solară și altor activități, dezvoltînd personal și contribuind la dezvoltarea 

satului. Mai mult decît atît, în luna noiembrie 2016, în colaborare cu inițiativa “Seed It Forward” și 

asociația “MEGA”, a fost pornit procesul de înverzire a satului, cu sute de arbori și arbuști plantați în localitate 

și în jurul ei. Doar cîteva exemple: o întîlnire de teambuilding al echipei proiectului "Țara Verde - Ecological 

Organization", o vizită de monitorizare și de ghidare din partea platformei de crowdfunding ”GlobalGiving”, 

Trainingul de bază pentru mentori ai programelor de educație non-formală din Moldova și Ucraina, seminare-

provocări din cadrul programului activEco-2017, seminarul de impuls al programului "Social Entrepreneurship 

- Make It Matter", și o serie de seminare practice ale programului ActiveOrganic - un proiect dezvoltat de 

EcoVisio, Eco-Village Moldova și Seed It Forward pentru a provova practicile de agricultură ecologică și a 

crea o comunitate de fermieri responsabili. Puteți afla mai multe despre toate aceste evenimente pe 

pagina Centrului de Instruire Ecologică. În cadrul instruirilor tinerii discută despre dezvoltarea durabilă și 

propun idei de schimbări în comunitate. Participanții se unesc în echipe, implementează proiecte în câteva luni, 

apoi se adună la seminare de reflecție pentru a stabili în ce măsură au reușit. Astfel, începe implementarea unei 

schimbări în propria vecinătate sau în localitate. 

Sub egida Asociației „EcoVisio” este dezvoltat și antreprenoriatul social. Participanții propun idei de 

afaceri verzi, după care beneficiază de instruire din partea unor facilitatori de peste hotare. Ulterior, ideile sunt 

transformate în miniplanuri pe care participanții le pot prezenta potențialilor investitori. Colectarea separată a 

deșeurilor, reducerea cantității pungilor de plastic și promovarea consumului responsabil sunt alte subiecte 

abordate în cadrul seminarelor și atelierelor practice. 

Liliana Botnaru consideră că, pentru a oferi un viitor sănătos țării noastre, ar fi bine să ne preocupăm de 

agricultură ecologică, reciclare, plantarea copacilor, consum redus de energie, mâncare sănătoasă etc. 

Comunitatea ecologică din s. Râșcova este cunoscută prin metodele de creștere a fructelor și legumelor, 

precum și prin implicarea sătenilor în acțiunile de protejare a mediului înconjurător. Pentru a se convinge că 

produsele sunt ecologice, consumatorii pot oricând să vină în sat și să verifice grădina de unde ar urma să 

cumpere legume. Grădina nu este doar o sursă de mâncare, ci și un loc potrivit pentru „experimente”. 

Participanții la instruiri învață astfel despre compatibilitatea plantelor, metodele naturale de a controla 

dăunătorii, despre colectarea/păstrarea semințelor și savoarea legumelor proaspete. 

Apa provenită din precipitații este folosită pentru irigare. Pentru a preveni spălarea solului fertil în timpul 

ploilor abundente, membrii familiei fac terasarea grădinii în pantă (construirea unor trepte acolo unde terenul 

e înclinat). 

Eco-Village Moldova s-a alăturat organizației „EcoVisio” în organizarea primului târg al oportunităților 

ecologice din Moldova și al antreprenoriatului social – „IARMAReco”. Multe dintre produsele expuse la târg 

pot fi admirate și pe rafturile din această încăpere: ceai natural, fructe uscate, uleiuri, săpunuri.  naturale, pungi 

din pânză personalizate, miere, bijuterii din material reciclat, jocuri de simulare ecologice.  

„Eco-Village Moldova” nu se limitează doar la satul Rîșcova. Este o comunitate de oameni din diferite 

colțuri ale Moldovei, dornici să exploreze o viață mai sănătoasă și să dezvolte comunități mai durabile. 

 

https://www.ecovisio.org/ro/activitate/harap-alb
http://seeditforward.org/ro/
http://megageneration.com/ro/
https://www.facebook.com/taraverdemoldova/
https://www.facebook.com/taraverdemoldova/
https://www.ecovisio.org/ro/activitate/activeorganic
https://www.ecovisio.org/activities/eco-training-center
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Abstract: Deoarece producția de mobilier este în cele mai multe cazuri un proces poluant, bioinginerii au reușit 

să găsească o înlocuire pentru materiale neecologice, descoperind o tehnologie care permite să crească din ciuperci, 

timp de 120 de ore un material  la fel de ușor și durabil ca polistirenul. Resturile agricole sunt amestecate cu miceliul, 

substanța rezultată este turnată într-o formă specială, pe care miceliul, în timpul creșterii, o umple complet. Elementele 

obținute sunt încălzite pentru a opri creșterea miceliului, după care materialul este gata de utilizare. Această mobilă  

unică nu se diferă de cea obișnuită: are un design elegant și este foarte rezistentă. Baza mobilei este un material filiform 

care, funcționează ca un "adeziv natural" ce leagă deșeurile agricole și lemnoase. Acest "aluat" din ciuperci simplifică 

foarte mult procesul de fabricare a formelor standarde, fără necesitatea de a utiliza mașini de frezat sau laserul. Este 

într-adevăr durabil și ecologic, care astăzi este pus în prim-plan în multe domenii.  

Cuvinte cheie: bioingineri , ciuperci, mobila vie, ecologic. 

 

 
Pe măsură ce mișcarea ecologică continuă să se dezvolte iar tendința mobilierului ecologic este din ce 

în ce mai răspândită, mulți oameni de știință, se străduiesc să răspundă nevoilor și cerințelor crescânde de 

produse ecologice, elaborând analogii  materialelor artificiale. 

Producția de mobilier este, în cele mai multe cazuri, un proces poluant atât prin natura lui, cât și din 

cauza materialelor sintetice pe care le folosește. De aceea, bioinginerii Eben Bayer și Gavin McIntyre (din 

compania Ecovative) au reușit să găsească o înlocuire pentru materiale neecologice (fig. 1). În 2010, în timp 

ce încă erau studenți, au brevetat o tehnologie care permite să crească din ciuperci, timp de 120 de ore un 

material  la fel de ușor și durabil ca polistirenul. Odată ajuns în pământ, acesta se descompune în doar 60 de 

zile. Pentru a crește diverse produse din ciuperci, resturile agricole sunt amestecate cu miceliul, substanța 

rezultată este turnată într-o formă specială, pe care miceliul, în timpul creșterii, o umple complet. Elementele 

obținute sunt încălzite pentru a opri creșterea miceliului, după care materialul este gata de utilizare [1]. 

 

  
Fig. 1. Bioinginerii Eben Bayer și Gavin McIntyre, care am elaborat ambalare din organisme vii – ciuperci 

 

În cadrul conferinței internaționale Biofabrication 2016, companiile americane BioMason și Ecovative 

au prezentat proiectul comun ”Mobila vie”.  Prima - este implicată în crearea bio-cimentului cu ajutorul 

bacteriilor, a doua - produce recipiente de ambalare din fungi. Această  mobilă este capabilă să se 

"construiască", este inofensivă pentru sănătate iar mai târziu poate fi ușor reciclată, fără a polua mediul (fig.2). 

La prima vedere această mobilă  unică nu diferă de cea obișnuită: are un design elegant, este foarte 

rezistentă, potrivită pentru casă și birou. Dar pentru crearea sa nu se utilizează formaldehidă sau alte rășini 

toxice, care sunt în majoritatea tipurilor de mobilier. Baza mobilei este un material filiform care se conține în 

cea mai mare parte a ciupercilor. Funcționează ca un "adeziv natural" care leagă deșeurile agricole și lemnoase 

[2, 3]. 

La  amestecarea miceliului cu alte substanțe, se poate crea un produs finit care poate rezista unei presiuni sau 

greutăți extraordinare. Această tehnologie  permite  producerea  mobilei mai rapid decât prin metodele 
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obișnuite. De exemplu, un mobilier  din deșeuri agricole și microorganisme poate fi "crescut" în doar câteva 

zile. 

 

       
Fig.2 BioMason și Ecovative -”Mobila vie” Mobilier provenit din bacterii și ciuperci 

 

Alte două organizații din New York, Terreform ONE și Genspace, la fel au dezvoltat această 

tehnologie. Produsele sunt confecționate din ceea ce producătorii numesc „mycoform” (fig.3), un material 

durabil compus din ciuperci, așchii de lemn, gips, tărâțe de ovăz și alte materiale biologice. Dezvoltatorii susțin 

că este o soluție nepoluantă, care nu necesită investiții mari în tehnologie și care nu consumă multă energie. 

Pentru a crea stuctura, designerii folosesc resturi agricole, pe care le pun în matrițe, adăugând apoi ciuperci 

din specia Ganoderma lucidum [4, 5]. 

 

     
 

Fig. 3 Terreform ONE și Genspace-"Mycoform", mobilier format dintr-un material durabil compus din 

ciuperci, așchii de lemn, gips, tărâțe de ovăz și alte materiale biologice 

 

Pentru a da ciupercii forma dorită, s-a creat un cadru special. În laborator a fost plasat miceliul și s-au 

creat condiții favorabile pentru creșterea accelerată. În tot acest proces, dezvoltatorii utilizează tehnologii 

simple, capabile să calculeze modul în care se vor comporta ciupercile și formele pe care le vor genera.  

Acest material  este atât de fiabil încât poate fi utilizat pentru construcția pereților interiori și a sistemelor 

de izolație. Ei susțin că metodologia poate fi implementată și în țări în curs de dezvoltare, unde costul producției 

materialelor este mare. De asemenea, speră ca modelul lor va fi adoptat la scară largă, înlocuind producția de 

plastic. 

Deoarece materialul din ciuperci  devine similar cu pielea, astfel încât din  acesta se fac  portofele și 

genți excelente, materialul a atras atenția designerilor Sebastian Cox și Ninela Ivanova. În timpul săptămânii 

de design din Londra, din septembrie 2017, designerii  au prezentat o colecție de scaune și lustre din ciuperci 

sperând că invenția lor va fi populară datorită designului neobișnuit și costului redus (fig.4), [3, 6]. 

Mai întâi de toate, trebuie remarcat faptul că acest "aluat" din ciuperci simplifică foarte mult procesul 

de fabricare a formelor standarde, fără necesitatea de a utiliza mașini de frezat sau laserul. În al doilea rând, 

materialul este într-adevăr durabil și  ecologic, care astăzi este pus în prim-plan în multe domenii. 

  

http://www.terreform.org/
http://www.genspace.org/
http://www.terreform.org/
http://www.genspace.org/
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Fig. 4 Sebastian Cox și Ninela Ivanova, colecția de scaune și lustre din ciuperci  

 

Frumusețea pieselor de mobilier create nu este pe placul tuturor, dar în fiecare zi posibilitățile de 

decorare a acestora se dezvoltă și se completează. Prin urmare, probabil, peste câțiva ani, vom sta și noi 

într-un scaun din ciuperci!  

Designul ecologic sau eco-designul mobilierului reflectă dorinţa omului de a apropia la maxim 

locuinţa lui de condiţiile naturale. Crearea interiorului ecologic permite locuitorilor să simtă unitata cu 

natura, armonia lumii înconjurătoare, să ia o pauză de la agitaţia vieţii urbane.  Eco-design se potriveşte cu 

orice buget, deoarece nu este necesar să cumpăraţi seturi de mobilier scumpe din lemn preţios. Desigur, 

mobilierul ar trebui să fie realizat din materiale naturale, dar este suficient ca acesta să fie ieftin, confortabil, 

ecologic curat. 
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Rezumat: Într-o lume din ce în ce mai informată toți comercianții știu că este foarte important să prezinte la 

vitrină obiectele sau produsele care le au în vânzare. O etalare greșită poate aduce prejudicii vânzărilor, iar pentru a 

capta atenția trecătorilor și a-i invita inconștient în magazin trebuie cunoscută o filozofie întreagă. Arta decorării 

vitrinelor este una complexă ce implică mai multe aspecte: decorative, funcționale, estetice, informative și de marketing. 

Forme, lumini, culori, materiale, produse – totul contează în proiectarea, aranjarea și decorarea vitrinelor. 

Cuvinte cheie: vitrină, magazin, produs, consumator, marketing. 

 

 Sosirea la un magazin sau punct comercial este un moment unic capabil, fără cuvinte, să invite clientul 

să intre sau pur și simplu să se îndepărteze definitiv. Vitrina este primul contact dintre magazin și un potențial 

client, de asta aspectul ei este cartea de vizită a magazinului. Anume de asta designerii de vitrine caută mereu 

soluții ingenioase, care să oprească trecătorul și să îl ademenească în magazin. 

Vitrina este un instrument cheie pentru ca clientul să fie "chemat"  în interiorul magazinului și să rămână 

acolo cât mai mult timp posibil. Timpul ar trebui să fie suficient pentru ca persoana să înceapă să dorească 

produsele prezentate pe rafturile bine iluminate, manechine (în cazul magazinelor de îmbrăcăminte), insule de 

supermarketuri etc. 

Așteptările principale ale unui deținător de magazin sunt ca consumatorul să vină, să se simtă confortabil 

și să nu se grăbească să plece. Și cu cât o persoană se apropie de produse, cu atât mai mare este șansa de a 

consuma. Prin intermediul vitrinelor are loc demonstrarea produselor pentru a induce consumatorului să le 

cumpere. Și acest lucru se poate face prin expunerea produselor, astfel încât oamenii să le poată vedea cu 

ușurință. De aceea funcția principală a vitrinelor este să vândă marfa, dar fără a ocoli arta.  

 

1. Istoria și evoluția vitrinei 

Societatea folosește vitrina încă din primele sale zile și, în multe cazuri, nici măcar nu cunoștea despre 

asta. Fiecare expunere de mărfuri trebuia să fie aranjată astfel încât consumatorul să o poată înțelege și să o 

asimileze imediat. Și această practică a început încă de pe timpul mesopotamienilor  și a egiptenilor și datează 

cu mii de ani înaintea lui Hristos. Deja la acea vreme, comercianții au realizat nevoia de a câștiga clienți și de 

a ieși din tipare. 

În antichitate, egiptenii, a doua cea mai veche civilizație din istorie, au optat pentru o altă cale: folosirea 

imaginii pentru a reprezenta ideile lor. A fost prima manifestare a publicității și a identificării magazinelor. Ei 

au folosit plăci de lemn sau piatră cu un simbol unic, care a identificat bunurile vândute în această unitate, de 

exemplu, un strugure sculptat în piatră a arătat că nu a fost vândut vin, o capră- lapte, un grâu- pâine, și așa 

mai departe. 

La piețele arabe fiecare "comerciant" și-a afișat produsele în mijlocul unei mulțimi de culori, folosind 

țesături delicate. O altă tehnică a fost aceea de a atârna obiectele pe fațada locuinței. 

Se poate menționa, de asemenea, piața romană, care este prima organizație a magazinelor din mulajul a 

ceea ce este acum cunoscut ca un centru comercial. Mai mult de 100 de magazine au fost împărțite pe segmente, 

astfel încât să se concentreze asupra fiecărui tip de produs. 

Din aceste și multe alte exemple se poate concluziona că oamenii au fost întotdeauna atrași de comerț 

prin aspect. În Evul Mediu vitrina comerciantului a fost deschisă în două părți: partea inferioară a devenit un 

balcon și a permis ca produsele expuse să fie atinse; partea superioară a acoperit fundul ca o copertă. 

Vitrinele de astăzi, cu suprafețele lor de sticlă, împiedică atingerea și necesitatea de a apela simțurile 

într-un alt mod. Transparența sticlei împarte vitrina în două medii: pe o parte - iluzorie și inaccesibilă; pe de 

altă parte - accesibilă atunci când obiectul parcă vine la noi cu asta adăugând o valoare de folosire. 

În cazul vitrinelor de stradă acestea contribuie la construirea atât a imaginii magazinului, cât și a spațiului 

urban însuși, care le circumscrie. Textele și imaginile care dialogă cu consumatorul, se găsesc în vitrine. În 

aceste texte, obiectele sunt prezentate cu valori realizate din creativitatea vitrinei. Prezentarea astăzi, mai mult 

ca niciodată, este temporară, valoarea sa pe piață este reevaluată neîntrerupt și se naște din întâlnirea dorințelor 

sociale. 
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2. Importanța vitrinelor 

Vitrina în contextul conceptului de "comerț" este considerată în mai multe sensuri: 

1) În cazul părții  vitrate a exteriorului clădirii unui magazin, a unui centru comercial sau a unui 

muzeu, ceea ce face posibilă expunerea mărfurilor de pe străzi.  

2) Ține de domeniul echipamentelor comerciale. În acest sens, vitrina este un dulap complet sau 

parțial glazat, cu o înălțime medie de 2,1 m, destinată să prezinte produse unui potențial 

cumpărător. Adâncimea dulapului este de obicei de 30-40 cm. Cadrul carcasei este realizat din 

materiale de tablă pe bază de lemn sau dintr-un profil metalic. Umplerea dulapului în majoritatea 

cazurilor alcătuiesc rafturile. Partea inferioară a vitrinei cu o înălțime de aproximativ 50-60 cm 

este, de obicei, alocată pentru depozitarea unităților de mărfuri suplimentare. 

Vitrina poate fi considerată în sine un instrument de visual merchandising, fiind una dintre cele mai 

puternice elemente în procesul de promovare. Vitrina are rolul de a capta atenția trecătorilor și de a-i atrage în 

magazin, cu scopul de a cumpara, astfel importanța amenajării corecte și calculate este esențială.  

Designul vitrinelor nu este doar un design frumos al magazinului, ci este unul dintre cele mai puternice 

instrumente de promovare a vânzărilor. Dacă vedem un design neobișnuit și interesant al buticului, ne-ar plăcea 

cel puțin să îl vizităm. „Îmbrăcarea ferestrelor” este o artă întreagă care combină abilitățile de proiectare și o 

bună cunoaștere a psihologiei consumatorilor. Fiecare magazin are propriile caracteristici de design, de asta 

magazinele scumpe de marcă nu scapă niciodată de dressing-ul vitrinei, deoarece expoziția de lux pune starea 

de spirit corectă pentru cumpărător și îl atrage să facă o achiziție. 

 

3. Limbajul estetic al vitrinei 

Vitrinele pot fi Mise-en-scène, ceea ce reprezintă actul de a plasa produsul în spatele sectorului de sticlă 

cu simplitate și estetică și are ca scop să ofere o mai mare valoare produsului în scenografie cu iluminare și 

tematică în același spațiu. Aproape imediat apare relația umană foarte apropiată, și aceasta reprezintă ceea ce 

consumatorul caută, are nevoie și vrea. Punerea în scenă a vitrinei produce o iluzie a realității, de aici impactul 

și acceptarea instantanee. Dacă e să analizăm un magazin de îmbrăcăminte, de exemplu, toate hainele de la 

vitrină se vor potrivi, făcând clientul să se îndrăgostească de întreg. Într-un magazin specializat pe băi ar fi 

foarte dificil să se achiziționeze un lavoar dintr-un anumit loc, iar celelalte accesorii din alte locuri. Vor exista 

întotdeauna medii pregătite, pentru a crea o senzație a întregului, determinând clientul să vizualizeze produsul 

în el sau în casa lui. 

Arta decorării vitrinei face ca un obiect simplu să devină interesant și poate fi chiar dorit datorită 

investiției într-un spațiu și dorinței imaginare sau iluzorii că acest obiect ne este necesar. Există o mulțime de 

cercetări în spatele acestei performanțe care determină ipotetic cele mai bune modalități de a dezvolta producția 

și crearea vitrinei. Defapt, exact cum ar fi publicitatea, cum ar fi campaniile de marketing și propunerile de 

design, vitrinele au puterea de a face pe oameni să simtă mai mult; miros mai mult, vizualizare mai multă, auz  

mai pronunțat, experiență mai multă. Când vizionează un produs, oamenii ajung să trezească dorințe diferite. 

Acestea fac ca persoana să viseze și să cumpere ceea ce vrea. 

Cel mai dificil lucru dintr-o vitrină, la fel de incredibil cum pare, este simplitatea într-un mod armonios. 

Această simplitate trebuie calculată cu mare discreție, pentru că dacă este prea mult nimic nu vorbește și astfel 

nimic nu se va vinde, dar dacă este bine conceput rezultatul său este de mare folos. Vitrina este cel mai 

economic, mai rapid și mai sigur mediu de promovare. Cu toate acestea, pentru a obține această eficiență, 

mesajul transmis trebuie să fie în acord cu publicul țintă, imaginea produsului și locația punctului de vânzare. 

Funcția casetei de afișare este prezentarea unui produs în funcție de o temă, la o anumită dată. Anume de asta 

perioada de valabilitate a vitrinei este scurtă. Prelungirea ei este o mare greșeală, deoarece la începutul 

expoziției sale provoacă o impresie bună și noutate, dar cu timpul ea se epuizează și devine obositoare. 

Vitrinele  ar trebui înlocuite la fiecare două sau trei săptămâni, dar articolele ar trebui înlocuite în fiecare 

săptămână. 

În magazinele din mall-uri în care mișcarea este intensă, acestea ar trebui schimbate cu mai puțin timp 

în comparație cu magazinele de trafic stradal. Mall-urile au o circulație excelentă, iar vitrina nu poate sta 

liniștită. În străzile situate în mai multe zone rezidențiale, unde publicul este aproape întotdeauna același, 

vitrina trebuie schimbată săptămânal. Decorul peisajului poate fi lăsat timp de o lună sau mai mult. Cel mai 

corect este faptul că se dezvoltă un program de înlocuire a vitrinei, evitându-se astfel improvizația și oferind, 

de asemenea, o continuitate a standardului stabilit pentru prezentarea produselor magazinului. Opticienii, 

bijutierii și magazinele de articole sportive pot rămâne mai mult timp cu decorarea și ar trebui să respecte 

curățenia și schimbul de produse. În cazul unor date promoționale, trebuie să se respecte timpul impus de 
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perioadă. În cazul vitrinei de Crăciun, decorul ar trebui să se păstreze pentru o perioadă de o lună. Pe alte date, 

cum ar fi Ziua Îndrăgostiților, Paștele, Ziua femeii, idealul este de trei săptămâni. Unul dintre aspectele cheie 

ale succesului unei vitrine este planificarea sa în funcție de datele promoționale. 

Iluminarea poate evidenția produsele și poate întări mesajul pe care doriți să-l transmiteți. Prin urmare, 

este necesar ca aceasta să fie foarte bine studiată, pentru ca  în acest fel să se facă cea mai mare utilizare a 

acestei resurse în vitrină. Lumina participă la construcția peisajului, iluminării sau colorării într-un mod diferit, 

fiecare element așa cum a fost planificat în proiect, cu intenția de a evidenția un produs, un material, o culoare 

sau calitățile obiectelor instalate acolo. În cazul magazinelor stradale, unde lumina soarelui provoacă reflecție, 

acest factor trebuie analizat cu mai multă discreție. O măsură simplă, care rezolvă o mare parte a problemei, 

este să fie folosite numai fundaluri clare în aceste vitrine. Culoarea luminii din magazin va evidenția vitrina și 

iluminarea. 

Iluminatul poate fi: 

 Direct: când lumina este direcționată spre obiect fără scăpări de lumină; 

 Indirect: când lumina care luminează obiectul este reflectată sau sursa este difuză, fără focalizare 

specifică; 

 General: definește vizibilitatea, este caracteristică de bază (cantitate, culoare și distribuție) și 

trebuie să fie indirectă; 

 În planuri orizontale  sau verticale: ele oferă luminozitate plăcută și trebuie să fie directe, 

evidențiind mărfurile, afișele, panourile etc.  

Punctul focal al vitrinei este locul "puternic" în care potențialul client acordă mai multă atenție. Ființa 

umană arată întotdeauna în același mod atunci când observă o vitrină: de la stânga la dreapta și de sus în jos. 

Prin urmare, punctul focal al vitrinei se bazează pe aceste condiții și împarte zona (la fiecare 1 m, în cazul 

vitrinelor mari) în punctele în care există o concentrare mai mare de atenție din partea observatorului. În cazul 

vitrinelor cu o lungime mai mare de 1 m, este important să se mențină coerența în ansamblu, în ciuda diferitor 

puncte focale. Primul moment este momentul în care persoana este interesată de ceea ce arată vitrina. Adică, 

vitrina a fost bine elaborată și a reușit să păstreze atenția unui potențial consumator. 

Ceea ce se întâmplă după câteva momente, practic, împreună cu primul interes, este direcționarea aspectului 

spre punctul focal. Din acest punct focal persoana va privi spre dreapta cautând să vizualizeze întregul set. 

După aceea, își va întoarce privirea la punctul focal și va vizualiza partea inferioară și din nou se va muta de 

la stânga la dreapta. Același lucru se repetă când persoana vizualizează partea de deasupra punctului focal. 

 

4. Reguile de bază pentru proiectarea şi gestionarea vitrinelor   
 Expoziția prezentată trebuie să arate bine produsele, să fie atractivă, strălucitoare și neobișnuită.  

 Dacă se expune un produs, trebuie să se includă și prețul acestuia pe un suport mic de mai jos. 

 Este necesar să se identifice un produs cheie și să se diferențieze de mediul înconjurător pentru a 

atrage atenția asupra acestuia. În același timp, ar fi bine să se creeze și efectul diversității și 

abundenței produselor. 

 Afișarea  vitrinelor trebuie să aibă un impact direct asupra publicului țintă al magazinului.  

 Vitrina trebuie să reflecte conceptul general al magazinului, astfel încât să susțină identitatea 

corporativă a magazinului. Așadar fațada magazinului trebuie să funcționeze non-stop pentru a 

promova brandul. Este important să fie utilizată corect culoarea în proiectarea vitrinelor, pentru a fi 

ghidat de alegerea gamei de culori a stilului corporativ al magazinului. 

 Trebuie să se utilizeze iluminarea de fundal pentru vitrine. Lumina este un mijloc foarte puternic de 

atracție. Atragerea atenției în vitrine (ferestre exterioare ale magazinelor și vitrine ale unei fațade 

interioare într-un centru comercial) se realizează cu ajutorul unor corpuri de iluminare directă în 

partea superioară a vitrinelor și a accentelor luminoase locale create de iluminarea locală a mărfurilor. 

Folosirea iluminatului creează o imagine expresivă a fațadei magazinului în condiții de cer noros, 

seara și noaptea. În timpul zilei, iluminarea de fundal este necesară dacă geamul ferestrei este setat 

la un unghi greșit. 

 La proiectarea unei vitrine, este necesar să se evalueze corect distanța față de consumator. Dacă există 

o anumită distanță mai mare de 2m  între un potențial consumator și o vitrină este necesar să se umple 

întreaga vitrină cu decor artistic. Dacă trecătorii sunt aproape de fereastră, atunci trebuie să acordați 

o atenție deosebită mijlocului părții inferioare - psihologii spun că această zonă este dată de 

aproximativ 10 ori mai multă atenție decât restul. 

 Este necesar să se schimbe designul în funcție de evoluția anotimpurilor și de debutul sărbătorilor. 
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 Expunerea produselor la vitrină trebuie schimbată în timpul perioadelor de reduceri și promoții prin 

aranjarea unei vitrine deosebit de strălucitoare pentru atragerea cumpărătorilor. 

 Atunci când se aprobă proiectarea vitrinei, este necesar să se țină seama de gradul de rezistență la 

influențele externe ale tuturor materialelor utilizate. Utilizarea sticlei solare contribuie la protejarea 

produselor și manechinelor afișate în fereastră. În același timp, este necesară proiectarea  cu atenție 

a ferestrelor cu sticlă colorată, bronz, deoarece sunt posibile efecte vizuale neplăcute în interior. 

 Prezentare bine gîndită și posibilitatea de a fi îngrijită - condiție prealabilă pentru un magazin atractiv. 

Din punct de vedere structural, vitrina trebuie să fie proiectată astfel încât să fie convenabil de a o 

curăța. 

 În timpul iernii, este necesar să se protejeze sticla de la vitrină. Se folosesc diferite metode printre 

care acoperirea sticlei cu substanțe speciale sau instalarea dispozitivului de încălzire a aerului. 

În concluzie, este important să înțelegem că deși este esențială, vitrina nu poate fi niciodată singura 

responsabilă pentru obținerea simpatiei clientului și pentru cucerirea acestuia. Nu este nevoie să fie înfundată 

cu diverse produse și să nu fie lăsată o doză de frumusețe. De asta este important ca în decorarea vitrinei să se 

angajeze un expert profesionist. Și nu este neapărat să fie investite resurse mari, întrucât nu sunt întotdeauna 

garanții de succes. Deseori, vitrinele creative sunt făcute cu materiale ieftine. Totodată vitrina e una din treptele 

succesului, determinând consumatorul să fie atras și să intre în magazin. Dar din acel moment, treptele 

următoare devin vânzătorii împreună cu personalul însoțitor: atenția, simpatia, tehnica, instruirea și 

profesionalismul lor vor fi punctele esențiale pentru vânzare. Contează și aspectul fizic al elementelor care 

alcătuiesc planul magazinului, organizarea echipamentului, mobilierul, îngrijirea acestuia și  ușurința 

circulației clienților. Deci, cel mai important lucru pentru o bună prezentare - pe lângă respectarea criteriilor 

de bază - este bunul simț și creativitatea.  

 

       
 

Figura 1. Exemple de decorare a vitrinelor 
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Abstract:  Textilele - elemente integratoare prin intermediul cărora se creează imaginea finală a oricărui interior. 

Fără o componentă atât de valoroasă ca textilele, nu se poate considera nici un interior complet, indiferent de stil sau 

direcție în care acesta s-ar încadra. Imaginea uniformă a interiorului este creată cu ajutorul materialelor cu care acesta 

este decorat. Suprafețele din material textil ne ajută să obținem o anumită atmosferă în camerele în care sunt folosite. 

Înainte de a cumpăra materialele de care este nevoie e bine să ne apreciem care este starea pe care vrem să ni-o transmită 

locuința, biroul sau restaurantul pe care-l deținem.     

Cuvinte cheie: textil, material, tapițerii, țesături, locuință, decorațiuni. 

De multe ori, atunci când amenajăm o încăpere sau chiar întreaga locuință, materialele textile nu sunt 

luate în considerare, sau cel puțin nu la fel de mult precum ar trebui. Asta pentru că majoritatea dintre noi 

vedem în ele niște accesorii care ne ajută să retușăm aspectul unei camere, nu ca pe elemente importante de 

decor. În realitate materialele textile nu prea pot fi ignorate, ele fiind omniprezente în casa noastră. Materialele 

textile în designul de interior ajută chiar și la unificarea diferitor zone din spațiul proiectat, fie spațiu public 

sau locuință, iar cu asta aduce o parte din confort.  

 Vorbind despre interior, este greu de spus care este partea sa fundamentală și importantă. Cineva acordă 

o mare importanță decorării pereților și podelei, cineva - mobilierului, alții - accesoriilor. Defapt, interiorul 

este un set indivizibil, în care fiecare componentă este importantă. Pentru a realiza o armonie în spațiu, este 

necesar să se acorde atenția cuvenită fiecărui element și rolului acestuia în crearea unui echilibru general.  

Designul este ca un microcosmos în care totul este strâns legat și există prin legile sale excepționale. 

Axându-ne pe rolul textilului în interior trebuie menționate unele dintre caracteristicile care merită luate în 

considerare. Textilele fac parte integrantă din case și apartamente, clădiri de birouri, locuri de divertisment și 

recreere, și aproape orice cameră. Este într-un fel dificil să ne imaginăm lipsa de textile atunci când se creează 

un decor, în toate manifestările sale - de la perdele și tapițerie de mobilier la lenjerie de pat, perne și covoare, 

dar la sigur că, în cazul în care ele nu ar exista, nu ar putea exista nici confort. Prin urmare, este pur și simplu 

imposibil de subevaluat valoarea textilelor în amenajarea unui interior [1, 4]. 

Textilul în designul de interior este o temă veșnică și autentică. Istoria designului textil este bogată. 

Probabil oamenilor din epoca barocă i-au plăcut decorațiile textile cel mai mult, decorând interioarele cu 

draperii bogate în mătase texturate. Nici cei din perioada clasicistă nu au preferat țesături mai modeste, dar au 

optat în interioarele lor pentru textile sofisticate, dungate, florate. Casele din Anglia, Franța au fost umplute cu 

tot felul de țesături în flori și dungi, care erau folosite în tapițerii de mobilier, perdele, perne și covoare. 

Interesant este că, britanicii și francezii conservatori și astăzi încă preferă o asemenea abundență de țesături în 

interioarele lor. Este absolut clar că toată lumea folosește acest instrument decorativ pentru a crea un interior 

confortabil. Fanii stilurilor clasice îl folosesc activ, dar adepții modernismului dimpotrivă, sunt destul de 

dozați. Cu toate că toată lumea înțelege că nu există jaluzele și rulouri noi, care să înlocuiască draperiile 

monocrome elegante. Și dacă, la urma urmei, proprietarii preferă să facă interiorul fără ajutorul lor și să lase 

ferestrele în general fără acoperire, atunci totuși, un minim necesar de textile în interior trebuie să fie cel puțin 

un covor sau câteva perne. Cu ajutorul pernelor sau tapițeriei pe mobilier se poate aduce mai multe pete de 

culoare sau ornamente la modă în spații minimaliste monocrome. Vorbind despre culorile pe care ar trebui să 

le alegem, e important să ne asigurăm că acestea sunt diferite de culoarea principală, cea care predomină în 

cameră. E bine să ne limităm la maxim două culori: o culoare secundară și o culoare de accent, pentru a nu 

risca să încărcăm inutil camera. Se poate de evidențiat elemente vizuale interesante prin intermediul diferitor 

texturi si modele, nu neaparat prin intermediul unei palete variate de culori [3].  

Atunci când se aleg țesăturile, este important să se acorde atenție compoziției, nivelului de rezistență la 

uzură, caracterului practic în aplicarea și îngrijirea ulterioară.  

Țesăturile naturale sunt ecologice ușor de spălat, în plus, au bune proprietăți de ventilație și de 

termoreglare. Cu toate acestea ele ușor se mototolesc, se usucă încet, nu se întind bine, se decolorează la soare. 

Draperii, perne, tapițerie de mobilier - toate acestea pot deveni inutile după prima curățare greșită. Este 

important să se acorde o atenție sporită regulilor de îngrijire a pânzei, specificate pentru fiecare categorie în 

parte, deoarece unele pot fi spălate la o anumită temperatură a apei, iar altele la altă temperatură. Unele sunt 

supuse unei curățiri umede, altele trebuie tratate cu compuși speciali. În practică, acestea se caracterizează 
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printr-o rezistență mai mare la uzură, redă o senzație mai plăcută la atingere.  În plus, țesătura naturală este 

elegantă și conferă interiorului un aspect scump. Atunci când se alege o țesătură, primul lucru de făcut este să 

se acorde atenție compoziției sale - ar trebui să conțină cel puțin 60% fire naturale. Cel mai des pentru producția 

de textile naturale se utilizează lână, mătasă, in, bumbac, mai puțin frecvent - țesături exotice, țesute din urzică, 

porumb, cânepă, soia, fibre de banane, alge și bumbac organic. Textilele create de natura însăși sunt dorite și 

cerute de orice stil, indiferent de caracteristicile sale, căci acest lucru vă va ridica interiorul într-un alt nivel 

[4].  

Principalul avantaj al țesăturilor sintetice este hipoalergenicitatea lor. În plus, sinteticele își păstrează 

forma mai bine, sunt mai rezistente la uzură, mai durabile și mult mai ieftine decât materialele naturale. 

Totodată materialul are o suprafață netedă, deoarece fibrele artificiale sunt produse sub formă de filamente 

continue. Din dezavantaje se pot enumera scăderea gradului de respirație și acumularea de tensiune statică. 

Fibrele artificiale sunt fabricate din celuloză, petrol, gaz natural, cărbune, sticlă și chiar metal, prin urmare, 

țesăturile sintetice sunt mult mai multe. Materialele sintetice sunt perfecte pentru interior într-un stil modern, 

de exemplu, hi-tech, tehno, contemporan. Țesăturile mixte combină cele mai bune calități ale materialelor 

naturale și durabilitatea materialelor sintetice, motiv pentru care sunt într-atât de populare. De exemplu, 

polipropilena dă ușurință țesăturii și e rezistentă la apă, spandex și lycra - elasticitatea, acrilicul reduce costul 

materialului. Dacă se adaugă viscoză în bumbacul pur, țesătura va avea o strălucire nobilă, iar inul cu un fir de 

dacron - transparență și strălucire. În plus, amestecurile au un aspect spectaculos. Cu toate acestea, ele au 

dezavantaje. Din păcate, vopselele sunt lipsite de aderență la țesăturile mixte, astfel încât acestea la spălare se 

decolorează repede [1, 3]. 

Atunci când se achiziționează produse textile pentru casă, este important să se ia în considerare 

caracteristicile de bază ale țesăturilor. Astfel, perdelele din țesături sintetice vor deveni o „îmbrăcăminte” 

ideală pentru ferestre: ele sunt mai ușor de asamblat în pliuri, sunt mai uniforme decât cele naturale. Pentru 

tapițerii de mobilier, este mai bine de folosit materiale sintetice, care sunt mai durabile și tolerează cu ușurință 

numeroase spălări. În plus, aceste textile practic nu absorb umiditatea, astfel încât sucul vărsat din greșeală 

poate fi șters cu un șervețel. Țesăturile mixte sunt indispensabile în interiorul eclectic, clasic și în stilul country. 

Deși datorită calităților excelente, acestea vor găsi aplicații în aproape orice stil de interior. Pentru o cameră 

situată în partea însorită a casei, se aleg țesături de tonuri reci și pentru dormitor - dense, care nu permit luminii 

să treacă. Dacă soarele este un oaspete rar în cameră se preferă materiale transparente și țesături naturale de 

nuanțe calde. Materialele sintetice sunt mai puțin capricioase la îngrijire decât cele naturale, astfel încât este 

mai ușor să le păstrați în stare inițială. Un alt mod în care ne pot ajuta materialele textile este prin oferirea de 

inspirație. Atunci când amenajam o încăpere și nu știm de unde să începem, este suficient să alegem un covor 

care să dea tonul la decorare și întreaga încăpere se va amenaja în jurul acestuia [1].  

În concluzie, decorarea interioară cu textile este un mod deosebit și practic pentru amenajarea interioară 

a încăperilor. Totodată este o metodă eficientă pentru evitarea schimbărilor grandioase în casă, care pot 

necesita chiar reparații costisitoare. Draperiile, lenjeria de pat sau pentru pernele decorative vor crea un design 

complet diferit, nou, proaspăt și vor transforma camera dincolo de recunoaștere. Și fiindcă textilele ocupă 

vizibil o parte destul de mare a camerei, au un efect psihologic asupra proprietarilor de aceea este foarte 

important ca acestea să fie pe plac și să creeze buna dispoziție. 
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Abstract: This work contain an investigation about street art like  accent of urban lanscape. Psychologically, 

people don’t suport monotonous spaces because it’s tiring for eyes, so art is the simplest way to organizing the image of 

the city. The article is followed by the analysis of some examples of street art in the city of Chișinău. 
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Evoluția vertiginoasă a peisajului urban, ce poate fi urmărită în ultimile decenii, alături de extensiile 

social-economice, fac ca spațiile urbane să fie tot mai intens supuse procesului de transformare fizică. 

Aceste transformări implică și arta vizuală publică care la rândul său are un rol considerabil în formarea 

identității peisajului urban. 

Termenul de artă vizuală publică descrie la general operele create pentru spațiu cu acces public deschis, 

și presupune atât o artă realizată pentru a fi instalată în sit, cât și designul mediului urban în sine. Astfel, aspecte 

expresive și plăcute din punct de vedere compozițional și coloristic ale peisajului urban sunt asigurate de 

accente urbane.  

Un astfel de accent urban, care este de facto un detaliu pronunțat prin intermediul liniei, culorii, 

dimensiunii, formei sau localizării – este street art. De regulă termenul street art sau mai specific post-graffiti, 

este folosit pentru a distinge arta contemporană din spațiul public.  Cu alte cuvinte street art este un termen 

general care însumează toate direcțiile sau tipurile activității creative în peisajul urban. De obicei, această artă 

se percepe prin imagini, ilustrații sau simboluri care sunt destinate să transmită un mesaj, fară a avea un caracter 

publicitar.  

Lucrări de acest gen, pictate sau gravate pe pereți și alte suprafețe publice sau private, care nu sunt 

destinate acestui scop, fiind realizate fără consimțământul proprietarului, pot constitui chiar un act de 

vandalism. Opere street art pot fi ușor identificate și diferențiate de acte de vandalism prin faptul că primele 

sunt realizate în timp îndelungat, fără stresul fugii la apariția autorităților publice și se pot realiza pe suprafețe 

mari, conform unui concept bine stabilit. 

Prin mijloacele street art-ului pot fi subliniate proprietăţile spaţiului arhitectural în care este încadrată 

pictura; se poate modifica acest spaţiu şi crea altul nou sau se poate ignora spaţiul real existent, însă întotdeauna 

creând un alt mediu, altă realitate [1]. O altă sarcină a lucrării de street art, poate să atragă atenția asupra unui 

spațiu sumbru, în stare de degradare, pentru îmbunătățirea aspectului arhitectural și artistic al peisajului urban. 

Arta e capabilă să trezească cele mai intime emoții din motiv că terapiile de tip artistic apelează la valorile 

lăuntrice ale individului.  

Caracterizată de trăirile colective și modul de gândire inerent erei, street art trece treptat în categoria 

unei forme de artă general acceptată. Nefiind încă oficial recunoscută totuși putem menționa faptul că, deja 

există multe lucrări de acest gen care sunt expuse și arhivate în multe  muzee de artă contemporană din lume, 

în special în muzeele de artă contemporană americane din orașele: New York; Toronto; Houston, dar și în 

Sankt Petersburg, Rusia. 

Graffiti reprezintă, în primul rând, comunicare și servește la răspândirea unui mesaj, de exemplu a unui 

mesaj politic în condițiile de ilegalitate (semnul “V” desenat pe ziduri în vreamea unor regimuri totalitare, 

slogane de protest, mesaje naționaliste în perioda de ocupație străină etc.). 

Fără a intra în istoria picturii murale cu cele mai vechi picturi rupestre ce conțin semne și amprente, 

șabloane de mîini, fapt confirmat prin vestigiile descoperite pe stîncile din: Cueva de las Manos (Argentina), 

Serra da Capivara (Brazilia), Magura (Bulgaria), La cueva de Altamira (Spania) etc.; Putem spune că 

precursorii apariției în creația secolului XX sunt comentariile politice și sociale de pe zidurile construcțiilor 

publice [2].   

Se consideră că un prim exemplu de street art este graffiti-ul „Kilroy Was Here”, apărut la începutul 

anilor 1940. Fraza și desenul au devenit asociate cu Sistemul Informațional Geografic din acea perioadă [3].  

Totuși o mare parte din ce poate fi definit ca street art în prezent își are originea datorită boom-ului de graffiti, 

din orașul New York, începând cu anii ‘60, iar apogeul se atinge în perioada anilor ‘80 odată cu pictarea cu 

spray a metrourilor din Bronx (cartier al orașului New York, SUA) [4]. Desenele erau compuse din inscripții 

ce conțineau pseudonimul și numărul străzii pe care locuia autorul [5]. 
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Street art-ul, devenind un accent al peisajului urban, contribuie la dezvoltarea artistic-urbanistică a 

orașului întreg. În primul rînd, acest tip de artă este capabil să revitalizeze viața culturală și socială a orășenilor. 

Deasemenea, în funcție de cum este percepută imaginea urbană, pozitiv sau negativ, pot fi atrași sau respinși 

spectatorii acestuia - fie locuitori autohtoni,  turiști sau investitori. În acest fel, imaginea urbană funcționează 

ca un adevărat ghid, în care lizibilitatea urbană conferă diferențiat un anumit grad de descifrabilitate al 

peisajului urban pînă la nivel de individ [6]. 

Practic, nu există nici un oraș în lume, fără această formă de manifestare a artei, din acest motiv, 

totalitatea ideilor și conceptelor trebuie să fie loiale sistemului holistic alcătuit de idei sociale, morale și 

estetice. Astfel, ținînd cont de ideologie – artistul este liber să aleagă conceptul, tipul și metoda de reprezentare.  

Street art cunoaște mai multe tipuri sau forme de exprimare creativă, care le vom prezenta mai jos, 

precum urmează:  

1. Graffiti este o formă de street art ce stă la baza apariției sale. Constă în inscripții și desene, pentru 

crearea cărora se folosește o varietate de fonturi, uneori semnele grafice fiind comasate în imagini. 

Sunt cunoscute mai multe tehnici de aplicare: throw-up, care presupune folosirea unei culori sau 

două, una pentru contur si alta de bază; blockbuster și buble se disting prin litere mai evidențiate, 

masive, deseori de formă cubică sau respectiv de bule; wildstyle se bazează pe interconectarea unui 

număr foarte mare de contururi, ceea ce face dificilă citirea inscripțiilor. 

2. Pictură murală cunoscută cu denumire de monumentală sau muralis –  reprezintă o formă 

tradițională de street art cu lucrări care datorită tehnicii și a materialelor folosite (temperă, frescă, 

mozaic, alsecco etc.) aderă perfect la zidul pe care este executată.   

3. Stencil graffiti – sau simplu Stencil este o formă de graffiti ce implică folosirea unui șablon pentru 

a aplica imagini. Pentru transpunerea desenului pe o suprafață arhitectonică se utilizează: fie un 

șablon fie un proiector.  

4. Reverse graffiti – cunoscut sub denumire de clean graffiti, utilizează metoda de creare a imaginilor 

pe stratul de murdărie sau praf în care liniile desenului rămân curate. 

5. Wheat – pasting – wheat paste este un adeziv compus din făină de grâu sau amidon și apă. Poate fi 

utilizat pentru a lipi postere, sau ca vopsea pentru desene murale.  

6. Proiecție video  – domeniu creativ separat preocupat de crearea și integrarea filmului, fotografiei, 

animației și designului grafic în mediul urban folosind pe post de pînză fațadele clădirilor. 

7. Art intervention  – formă de performance care constă în interacțiunea cu obiectele de artă deja 

existente. 

8. Guerrilla art  – particularitatea acestei tendințe fiind anonimatul autorilor, care trebuie să lase urme 

fără să-și dezvăluie identitatea. Cel mai important reprezentant al acestei arte este Banksy. 

9. Street instalations –adăugarea obiectelor tridimensionale pentru a interacționa cu mediul. 

10. Sticker art  – imaginea sau mesajul sunt afișate folosind stikere. 

11. Wood blocking  – lucrare pictată pe o bucată de placaj sau material la fel de ieftin, atașată de 

indicatoare stradale. 

12. Flash mobbing –acțiune planificată în intermediul căreia un grup de oameni se adună brusc într-un 

loc public pe o perioadă scurtă de timp, efectuează o acțiune neobișnuită, apoi se dispersează rapid.  

13. Yarn bombing – expuneri de tricotaje colorate în spații publice.  

14. Sculpturi „Lock On”  – gen de artă stradală unde artiștii creează instalații prin blocarea sculpturilor 

atașându-le de mobilierul public prin lanțuri, lăcăți de biciclete vechi etc. 

15. LED art  – presupune utilizarea de lămpi LED în crearea obiectelor de artă stradală. 

16. Rock balancing – crearea instalațiilor din pietre de origine naturală prin suprapunerea în mod 

echilibrat una peste alta, fără a folosi materiale suplimentare. 

Dacă ne referim la spațiul urban al orașului Chișinău, atunci identificăm mai multe tipuri de street art 

apărute pe parcursul ultimului deceniu. Pe data de 10 septembrie 2016, în cadrul festivalului Street’O’Graffia 

cu tematica lucrărilor „Colored cities”, au fost create mai multe lucrări în stil graffiti, autorii fiind selectați în 

urma unui concurs. Un exemplu fiind realizat pe peretele din curtea liceului „A. S. Pușkin”, în tehnica 

blockbuster (Figura 1). Alte modele de graffiti elaborate de către artistul iZZY iZVNE (pseudonim), sunt 

localizate sub podul de peste Șoseaua Hîncești din regiunea Telecentru și pe bulevardul Grigore Vieru, unde 

este reprezentat un ram de sakura și pseudonimul autorului, lucrare intrată în cartea „100 European Graffiti” 

[7], (Figura 2). 

Cea mai răspîndită formă de street art în Chișinau este cea tradițională sau a picturii murale. Un 

adevărat accent al bulevardului Decebal îl constituie „Peretele Gloriei: Decebal” (Figura 3). O pictură murală 

de 120 mp, elaborată de către artistul, Radu Dumbravă, localizată pe fațada principală a clădirii S. A. 
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„Hidrotehnica”, în 2017. Acest exemplu iscusit în care sunt reprezentați Decebal și trei războinici ai săi a fost 

creat de Ziua Independenței. Alte exemple de pictură murală sunt localizate pe pereții Stadionului Republican 

din strada București, elaborate în cadrul concursului dedicat Zilei Europei, organizat de ambasada Franței. 

Pictorii care au participat au transpus compoziții și picturi inspirate din folclorul autohton [8]. Pictura „Hora 

prieteniei” elaborată în tehnica alsecco de artistul Cristina Grati a fost nominalizată pentru locul I (Figura 4). 

Deasemenea în cadrul aceluiași concurs, a fost realizată și pictura „Moldoveanul vitruvian” în stația de 

troleibuz de pe aceeași stradă, autor fiind Sofia-Maria Namgaladze (Figura 5). 

Orașul are și o varietate de graffiti de tip stencil elaborate cu ajutorul șabloanelor, autorii rămîn anonimi 

(Figura 6). 

Un exemplu deosebit de street art a apărut la Chișinău în cadrul concursului „Un Pic De Love” organizat 

de locals, COR și 10:90. Pictura numită „Un Pic De Covor” a fost aplicată de pictorul Dumitru Potapov, 

conceptul elaborat de Nicolae Morozov, reprezintă covorul național moldovenesc. Lucrare ce cuprinde 300 

mp, a combinat doua tipuri: pictura murală și proiecatarea video. Inaugurarea a avut loc pe data de 10 mai 

2018, la adresa str. 31 august 1989,78, prin intermediul unui show de lumini, însoțite de un mix muzical 

original. Proiecția video cu content unicat pentru fiecare strat aparte (imaginea conține circa 200 straturi), a 

fost pregătită de către Eugen Boico (Figura 7). 

Spațiul public al orașului Chișinău deseori găzduiește activități de flash mob. Cel mai des sunt organizate 

flash mob-uri de cîntec și dans. Acțivități de tip dance flash mob au avut loc: la Moldexpo, strada Ghioceilor 

1, (10.10.2010), s-au implicat colectivele de dans Eriada și SisnBro [9]; în incinta Aeroportului Chișinău, 

bulevardul Dacia 80/3, (05.10.2013), SisnBro etc [10].  

Datorită unui proiect care promovează cultura și arta în Republica Moldova, susținut de Agenția 

Elvețiană de Cooperare și Dezvoltare, un grup de femei au realizat un tip de street art numit yarn bombing în 

toate sectoarele orașului Chișinău (Figura 8). 

Analizînd exemplele studiate putem concluziona că, lucrările de street art realizate în orașul Chișinău 

reprezintă o comunicare deschisă a artiștilor din toate domeniile și a locuitorilor autohtoni. Peisajul urban este 

privit ca o opera culturală deschisă, ca o creație continuă a arhitecților, urbaniștilor, artiștilor viziuali etc., 

percepută ca pe o pînză, crează însăși identitatea orașului nostru și contribuie la creșterea sa culturală și 

economică. 
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ВКЛАДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАПОЛНИТЕЛЯ 

"АНТИФРИЗ" В АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЯХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ СО СВОЙСТВАМИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЬДА И СНЕГА НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ МОЛДОВЫ 
 

Вадим ЗАЙКОВ 

 

Технический Университет Молдовы 

 
Abstract: The purpose of this experimental work is study the impact of „Grikol”’s analogue, technical salt based 

anti-icing filler additive, on asphalt concrete as a filler to combat ice formation on the roadway, as well as to determine 

the physical and mechanical properties of asphalt concrete. 

The main component of this experimental work is laboratory production, research and testing of asphalt concrete 

mix samples in combination with the analogue of the additive „Grikol”, a technical salt based filler to combat ice 

formation on the roadway. In addition, there are images of these processes, tables with test results, as well as the 

theoretical part. 

Keywords: analogue of the filler „Grikol”, combating winter ice formation, technical salt, recipe to asphalt 

concrete mixture, additive, laboratory tests, anti-icing properties. 

 

1. Анализ наполнителя «Грикол» 

 

1.1. Предисловие. 

Тема данной работы очень актуальна так как, зимняя скользкость на автомобильных дорогах 

одна из ключевых проблем безопасности движения в зимний период. Скользкость приводит к 

уменьшению скорости движения машин в 2-2,5 раза, повышению себестоимости транспортировок на 

20-30%.  

В различных странах зимняя скользкость считается причиной до 40% дорожно-транспортных 

происшествий. Возможность появления дорожно-транспортных происшествий при образовании 

ледяной пленки на покрытии увеличивается практически в десять раз согласно сопоставлению с сухим 

покрытием. 

В отличие от превентивной обработки, придание покрытию антигололедных качеств 

посредством внедрения «Грикола» в асфальтобетонную смесь дает возможность обеспечить 

антигололедный эффект на покрытии в зимний период в течение пяти, шести лет его эксплуатации. 

Помимо этого, это предоставляет возможность: 

− увеличить безопасность движения при приходе гололедичных условий, предотвращая 

местную наледь, снежный накат; 

− удлинить сроки начала выполнения мероприятий по обеспечиванию необходимых 

транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного покрытия в зимний период; 

− уменьшить трудовые затраты и число используемых хим. реагентов; 

− уменьшить коррозийное влияние на автотранспортные средства и отрицательное 

экологическое воздействие. 

 

1.2. Техническая характеристика антигололедного наполнителя «Грикол» и технология его 

приготовления. 

Антигололедный наполнитель «Грикол» это тонкодисперсный порошок, получаемый путем 

совместного измельчения хлористых солей (90 %) и гидрофобизатора на основе кремнийорганических 

продуктов (10 %). 

Использование наполнителя «Грикол» в Республике Молдова дорого, в том числе и за счет 

транспортных расходов, поэтому решили создать наполнитель с такими же свойствами, применяемый 

в условиях Молдовы. 

 

2. Разработка рецептур асфальтобетонных смесей с добавлением минерального порошка и 

наполнителя для борьбы с зимней скользкостью на основе технической соли. 

2.1. Рецепт асфальтобетонной смеси с минеральным порошком в количестве 6%. 

Расчет необходимого количества материалов для производства образцов асфальтобетонной 

смеси тип «Б» марка I с добавлением минерального порошка 6% от массы минерального наполнителя. 
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Таблица 2.1: Вариант I. 

№ 
Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Процентное 

соотношение, % 
Объем агрегатов, г 

1.1 Щебень 5-10 г 15 1950 

1.2 Щебень 10-20 г 31 4030 

1.3 Гранитный отсев 0-5 г 48 6240 

1.4 Филлер г 6 780 

Всего:   100 Объем замеса 13000 

Битум 70/100 – 5,5%. 

 

2.2. Рецепт асфальтобетонной смеси с заменой минерального порошка, наполнителем для борьбы 

с зимней скользкостью на основе технической соли, в количестве 6%. 

Расчет необходимого количества материалов для производства образцов асфальтобетонной 

смеси тип «Б» марка I с добавлением наполнителя для борьбы с зимней скользкостью на основе 

технической соли, 6% от массы минерального наполнителя. 

Таблица 2.2: Вариант II. 

№ Наименование материалов 
Единица 

измерения 

Процентное 

соотношение, % 
Объем агрегатов, г 

1.1 Щебень 5-10 г 15 1950 

1.2 Щебень 10-20 г 31 4030 

1.3 Гранитный отсев 0-5 г 48 6240 

1.4 

Наполнитель для борьбы с 

зимней скользкостью на основе 

технической соли 

г 6 780 

Всего:   100 Объем замеса 13000 

Битум 70/100 – 5,5%. 

 

2.3. Рецепт асфальтобетонной смеси с минеральным порошком в количестве 3%, и 

наполнителем для борьбы с зимней скользкостью на основе технической соли, в количестве 

3%. 

Расчет необходимого количества материалов для производства образцов асфальтобетонной 

смеси тип «Б» марка I с добавлением минерального порошка 3% и наполнителя для борьбы с зимней 

скользкостью на основе технической соли, 3% от массы минерального наполнителя.  

Таблица 2.3: Вариант III: 

№ 
Наименование 

материалов 

Единица 

измерени

я 

Процентное 

соотношение, % 

Объем агрегатов, 

г. 

1.1 Щебень 5-10 г 15 1950 

1.2 Щебень 10-20 г 31 4030 

1.3 Гранитный отсев 0-5 г 48 6240 

1.4 Филлер г 3 390 

1.5 

Наполнитель для борьбы с 

зимней скользкостью на основе 

технической соли 

г 3 390 

Всего:   100 Объем замеса 13000 

Битум 70/100 – 5,5%. 

 

 

3. Получение аналога наполнителя «Грикол», лабораторным путем при помощи технической 

соли. 

Лабораторным путем был получен антигололедный наполнитель, путем измельчения в ступке 

технической соли (Наполнитель для борьбы с зимней скользкостью), необходимого количества, для 

Варианта II – 780г., и для Варианта III – 390г. 
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Затем процесс просеивания через сито, для получения мелкодисперсной, однородной 

консистенции технической соли.  

Лабораторные операции для получения асфальтобетонной смеси с добавлением наполнителя для 

борьбы с зимней скользкостью на основе технической соли, 3% или 6% (в зависимости от рецепта) и 

минерального порошка 3% или 6% (в зависимости от рецепта) от массы минерального наполнителя 

такие же как при приготовлении обычного асфальтобетона. 

 

4. Сравнение характеристик, полученных после лабораторных испытаний с характеристиками 

классического асфальта. 
После проведения всего перечня лабораторных испытаний, было выявлено что результаты всех 

испытуемых образцов, трех видов рецептов асфальтобетонной смеси входят в допустимые пределы 

технических требований.  

 

Таблица 4.1: Сравнение характеристик, полученных после лабораторных испытаний с 

характеристиками классического асфальта. Физико-Механические показатели. 

Вычисляемые 

характеристики 

Единица 

измерения 

Исходник 

методов 

испытания СМ 

СТБ 1115:2008 

Полученное значение 

Технические 

требования СМ 

СТБ 1033:2008 Филлер 

Аналог 

наполнителя 

«Грикол» 

Филлер + 

Аналог 

наполнителя 

«Грикол» 

1. Средняя плотность г/см³ 6.1 2,381 2,343 2,360  

2. Истинная плотность г/см³ 6.4 2,47 2,47 2,47  

3. Пористость 

минеральной части 
% 6.5 15,9 17,2 16,6 13,0 - 18,0 

4. Остаточная пористость % 6.6 3,5 5,0 4,3 2,5 - 5,0 

5. Водонасыщение % 6.7 2,5 2,8 2,9 1,0 - 4,0 

6. Набухание % 6.8 0,0 0,0 0,0 max 0,5 

7. Предел прочности при 

сжатии, Пc50°C 
МПa 6.9 1,92 1,85 2,0 min 1,1 

8. Предел прочности при 

растяжении, Пр 0°C 
МПa 6.10 3,36 3,18 3,11 2,0 - 3,5 

9. Предел прочности при 

сдвиге, Псд. 50°C, 
МПa 6.11 2,97 3,18 2,97 min 2,55 

10. Содержание битума % Табл..B.1 5,5 5,5 5,5 5,5 - 6,5 

11. Индекс сопротивле-

ния пластическим 

деформациям 

 6.12 2,78 3,11 2,31 min 1,0 

12. Индекс 

трещиностойкости 
 6.13 0,60 0,61 0,59 min 0,5 

13. Адгезионная 

прочность битума с 

поверхностью 

минеральной части 

% 6.18 
выдержи

вает 
выдерживает выдерживает выдерживает 

 

Заключение и выводы. 

Целью экспериментальной работы являлось изучение влияния, наполнителя для борьбы с зимней 

скользкостью на основе технической соли, на асфальтобетон в качестве наполнителя для борьбы с 

зимней скользкостью на проезжей части, а также для определения физико-механических показателей 

асфальтобетона. Так как образцы из асфальтобетонной смеси с наполнителем для борьбы с зимней 

скользкостью на основе технической соли, прошли все испытания и соответствуют техническим 

нормам, можно рассмотреть их антигололёдные свойства. 
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Рисунок 5.1. Рекомендуемая грануляция для проектирования мелкозернистой  

асфальтобетонной смеси тип «Б» марка I. 

 

Вариант I – минеральный порошок в количестве 6%. 

Вариант II – наполнитель для борьбы с зимней скользкостью на основе технической соли в 

количестве 6%. 

Вариант III – минеральный порошок в количестве 3%, и наполнитель для борьбы с зимней 

скользкостью на основе технической соли в количестве 3%. 

Расход материалов и битума во всех вариантах одинаков. Для эксперимента использовалась 

асфальтобетонная смесь тип «Б» марка I. 

Были проведены испытания по всем физико-механическим показателям, кроме долгосрочных. 

По результатам, полученным после испытаний, установлено, что во всех трех вариантах физико-

механические показатели соответствуют нормативным техническим требованиям.  

Однако смесь с добавлением солевого порошка имеет более низкую плотность, а остаточная 

пористость находится на верхнем пределе нормативных требований. Другие физико-механические 

показатели не имеют существенных отличий. Испытания проводились на следующий день после 

приготовления образцов, тонкий белый слой образовывался на поверхности образцов с добавлением 

солевого порошка. На момент тестирования образцы из всех трех вариантов показали 

удовлетворительный результат. Образцы асфальтобетона с 3;6% минерального порошка и 3;6% 

наполнителя для борьбы с зимней скользкостью на основе технической соли, были испытаны на 

реакцию соли при температуре минус 10-15°С.  

На образцах асфальтобетона с добавлением минерального порошка лед прилип к образцам, 

требуя физической силы для отделения льда от образцов.  

На образцах асфальтобетона с добавлением наполнителя для борьбы с зимней скользкостью на 

основе технической соли 6%, лед свободно отделялся, оставляя на образцах слой воды.  

На образцах асфальтобетона с добавлением наполнителя для борьбы с зимней скользкостью на 

основе технической соли 3%, а также 3% минерального порошка лед отделялся с небольшим 

затруднением. Образцы, содержащие солевой порошок, не содержали льда. 

 

Вывод:  
1. Использование наполнителя (реагента) для борьбы с зимней скользкостью на основе 

технической соли, в смеси асфальтобетона дает явный эффект. Необходимы дальнейшие испытания с 

использованием специальных реагентов, способных защитить асфальтобетон от разрушения и 

продления его срока службы. 

2. Помимо этого, за счет резкого сокращения использования хлоридов на покрытии при зимнем 

содержании дорог, значительно улучшается экологическая обстановка - состояние почвы и грунтовых 

вод. 

3. Снижается коррозионное воздействие на металлические конструкции дороги, инженерные 

коммуникации и транспортные средства.  

31%

15%

48%

6%

Щебень 5-10         

Щебень 10-20         

Гранитный отсев 0-5     

Три варианта
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4. Значительно сокращается стоимость содержания дорог в зимний период времени при 

температуре до -6 − 7⁰С (примерно на 30-40%). 

5. Использование наполнителя (реагента) при производстве асфальтобетонных смесей не 

требует дополнительных затрат. 
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Abstract: Societatea zilelor noastre solicita, mai mult ca oricand, inteligenta si capacitatea creatoare a omului. 

„Intregul climat al viitorului, va situa capacitatile intelectuale in conditiile deplinei afirmari si va da un larg avans 

dorintei de cunoastere”. (Suchodolski, 2009) In urma analizei spatiilor de invatamant si sistemul de invatamant din 

R.Moldova, a fost  depistat efectul direct pe care spatiile de studiu le au asupra comportamentului social si a rezultatelor 

elevilor. Introducerea in tema se realizeaza prin explicarea scopului si a motivatiei pentru cercetarea temei date. Urmand 

cu prezentarea metodologiei si a datelor, statisticelor  referitoare la invatamant si sistemul educational in R.Moldova. 

Today’s society demands, more than ever, human intelligence and creative capacity. “The whole climate of the 

future, says Bogdan Suchodolski, will put the intellectual capabilities under the conditions of full affirmation and will 

give a broad advance to the desire to know. As a result of the analysis of the educational spaces and the education system 

in Moldova, the direct effect that the study spaces have on the social behavior and the students’ results has been identified. 

The introduction to the theme is done by explaining the purpose and the motivation for the research of the given topic. 

Following with the presentation of methodology and data, statistics on education and educational system in Moldova 

Cuvinte-cheie: individ, educatie, scoala, inovatie, dezvoltare pasiuni. 

 

 

Arhitectura stă la baza societații, la baza educației, acest fapt nu îl putem nega, contestarea acesteia ar 

fi irațională. Încă din antichitate, grecii ofereau cunostințele copiilor sau tuturor doritorilor, pentru aceasta 

aveau spații special dedicate studiilor, care inițial au fost parade sau practice de sol pentru oaste. Aici se 

observă punctul de pornire în arhitectura educatională, aici s-a realizat reforma, aici a fost implementată 

schimbarea. Un lucru primar ce necesită de a fi perceput este faptul că nimic nu e posibil fără de a face 

schimbări. Grecii au fost primii reformatori, principiile pe care se axau au fost perfecționarea fizică, 

intelectuală si artistică, toate acestea stăteau la baza gândirii societații. În centrul sistemului educațional se 

punea formarea omului ca entitate superioară, fapt ce a fost un moment determinant în dezvoltarea grecilor. 

Posibilitatea de a educa o societate prin intermediul arhitecturii apare în acel moment când vine timpul 

schimbărilor majore și necesitatea unui nou mod de gândire, unei noi viziuni. Acest timp a venit ! Forma 

arhitecturală ne poate ghida în schimbarea unor concepte de giâdire ce au fost acumulate zeci și sute de ani la 

rând. Nu există progres fără schimbare, acest fapt trebuie înțeles și acceptat, pentru a-l putea manifesta pe 

viitor.  

Proiectul Scolii Generale 

“Creativity” va fi unul inovator, 

din plan architectural și social, va 

crea un astfel de spațiu unde 

elevii vor intâmpina ziua scolară 

cu fericire și nerabdare, unde 

profesorii vor fi prieteni și 

îndrumători iar hobbiu-rile 

elevilor vor fi susținute și 

dezvoltate la maxim. Dezvoltarea 

pasiunilor elevilor va avea loc în 

cluburi de interese, unde fiecare 

elev își va putea alege clubul și 

nivelul necesar de predare.  

Dorința de a crea un spațiu 

plin de oportunități pentru viitoarea societate a pus bază cercetărilor realizate, motivând spre crearea a unui 

spațiu ce va schimba complet gândirea în plan educațional. 

           “Natura ne aseamănă, educația ne deosebește” – (Confucius). Din această frază celebră 

subântelegem esența educației, ce crește personalități, fiecare fiind deosebită și specială în felul sau. Axarea 

pe individ și dezvoltarea talentelor acestuia va fi un factor prezent în sistemul educațional propus de scoală. 

Diversitatea activităților extracurriculare va fi un factor determinant în procesul de dezvoltare al elevilor. 

Ilustratia 1- Proiectul Scolii Generale Creativity 
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Fiecare elev este diferit în felul său, astfel accentul pe personalitate și inexistența comparării elevilor între sine 

va deveni un pas spre un sistem inovativ și va spori interesul elevilor și eficiența asimilării studiilor. De ce sa 

nu ne reamintim de exemple deja existente, de schimbări radicale, ele ne pot servi drept sursă de inspirație 

pentru noi începuturi. Cu mare entuziasm putem sa ne reamintim despre miscarea artistica numită “Secession” 

Secesiunea vieneza, aparută în 1897, ea poate fi relatată și la situația în care ne aflăm noi astăzi și la dorințele 

noastre de a face o schimbare de idei și de a ne opune standartelor învechite. 

Ce părere aveți despre un arbore sădit într-un vazon, care creste frumos si îngrijit? Acest arbore câte 

puțin crește linistit, dar la un moment dat nu îi mai ajunge spațiu, el incearca cu toata puterea să evadeze la 

suprafată, să scape de aceste granițe în care a fost pus, el dorește să crească în continuu, să se dezvolte, 

rădăcinile îi ies la suprafață, pâna nu sparge acest vazon, pâna nu sparge granițele. Acum imaginațivă un copil, 

el este la fel ca acest copac căruia îi dăm hrană în fiecare zi, el creste, dar la un moment dat nu mai are spatiul 

necesar pentru a se dezvolta. Ce facem noi în acest caz și cum schimbăm situația? 

 Ignoranța totala față de individ ne-a adus la o 

limită .Unica cale de a scăpa de ingnoranță este  prin 

faptul de a ne asculta pe noi înșine, de a medita asupra 

dorințelor pur sufletești. Noi suntem cei ce ne creăm 

prezentul și viitorul, noi suntem reflecția dorințelor  

noastre, aspirațiilor ce capătă formă prin arhitectură. 

Pasiunea unui individ, de exemplu, de a face teatru, a 

adus la crearea unui spațiu  prin care el  se poate 

manifesta, își poate arăta și satisfice eul propriu, 

astfel, prin arhitectură se poate reda viața, drumul ce 

îl parcurge, emoțiile si aspirațiile unui individ. 

Punând accent pe individ si creându-i spațiul unde se 

poate manifesta, punem capăt ignoranței. 

În cele mai multe cazuri parinții ignorează 

dorințele copiilor legate de propria dezvoltare, din 

diverse motive personale. Un motiv, poate fi, lipsa de 

comunicare și întelegere dintre părinte și copil, ca 

efect, părintele nu ia in considerație părerea copilului 

său, deoarece nici nu stie cu ce ar dori el să se ocupe 

în timpul său liber, sau nu posedă dorința de a afla. 

Ambele cazuri sunt efecte ale ignoranței parintești. Unica cale de a scapa de ingnoranță  este  prin faptul de a 

ne asculta pe noi înșine și pe cei ce ne înconjoară, în cazul nostru, este necesar de a ascula copilul, de a găsi o 

cale spre întțelegere și comunicare. 

Alegerea stă la baza dezvoltării, copilul nu trebuie impus împotriva propriei dorințe ci necesită ghidat 

în alegerea corectă. Procesul de învățământ ce îmbină activitațile scolare cu cele extracurriculare, poate fi 

numit unul de success, el permite manifestarea elevilor în diverse ramuri. Prin intermediul activităților 

extracurriculare vom da sansa indivizilor să fie plini de entuziasm și înnarmați și pregătiți de viitorul ce îi 

așteaptă. 

Arhitectura este în prim plan spațiul. Uneori, forma, ne poate împinge spre lucruri mărețe, locul ne 

determină ca personalități. Educația, necesită un spațiu ce poate satisface orice dorință sufletească a fiecărui 

din noi, a fiecărui copil, de acest lucru avem nevoie pentru a progresa. Forma și spațiul, ne dau posibilitatea 

de a ne pune scopuri și puterea de a le realiza.  Amintindu-ne fraza celebră a marelui architect Louis Sullivan, 

“Forma urmează funcției”, înțelegem că educarea societații prin intermediul arhitecturii face posibilă  

înțelegerea necesitaților indivizilor, în cazul nostru, al elevilor, și crearea unui sistem de invațământ ce 

promovează activitațile extrașcolare și dezvoltarea intereselor și pasiunilor elevilor. Realizarea scopurilor 

puse poate fi indeplinită prin crearea spațiilor necesare prin intermediul arhitecturii. Implementarea noului 

mod de studiu va schimba radical gândirea elevilor și le va trezi curiozitatea de a se dezvolta în diverse ramuri 

și de a experimenta în alegerile personale, astfel, vom crește o societate avansată, liberă în propriile alegeri, 

și ne vom mândri de ea. 

Ilustratia 2- Ignoranta 
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“Omul poate deveni om numai prin educatie. El nu e nimic decat ceea ce face educatia din el.” (Kant, 

2017). Educatia sta la baza societatii, ea ne creaza si ne modeleaza transformandu-ne in personalitati, fiecare 

fiind speciala in felul sau. Schimbarile pot incepe nu numaidecat de la sistemul de invatamant in intregime ci 

si numai de la o singura institutie in parte, inovatia incepe de la ceva mic, pep arcus dezvoltandu-se si 

transformandu-se intr-o norma. Scopurile puse in formarea unei gandiri inovatoare si progresive sunt vazute 

a fi realizabile si viabile, in baza cercetarii realizate. Strategia de a pune pe prim plan individul si de a ii da 

sansa de a se dezvolta in domeniile ce ii sunt interesante, de a se manifesta si de a fi stapan pe realizarea 

propriilor dorinte este un pas spre succesul mult dorit, nu doar in plan educational ci si in cel social. 

Ilustratia 3- Schema repartizarii blocurilor scolii 

Ilustratia 4- Schema zonarii a Scolii Generale Creativityi 

Ilustratia 5- Schema zonarii teritoriului Scolii Generale Creativity 
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 Strategia de a pune prim plan individul, va fi una benefica pentru intreaga populatie a tarii, astfel vom 

educa si vom creste copii viitorului, copii cu o gandire noua, diferita de a populatiei din prezent, copii ce vor 

schimba lumea. Totul poate fi realizat prin stransa legatura a indivizilor, sistemului de invatamant si a 

arhitecturii, care sunt 3 piloni in crearea unei scoli, gandiri si a unei societati de success. 
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