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Pentru imaginile din broşură care nu fac parte din arhiva Planwerk, sursa este întotdeauna indicată în partea inferioară.
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Introducere

Cele aproximativ 450 de hectare pe care le ocupă
ansamblurile de blocuri din Oradea reprezintă astăzi
20% din corpul principal al oraşului şi aproximativ 5%
din suprafaţa intravilan. Primele astfel de ansambluri de
locuinţe colective au fost realizate la sfârşitul anilor 1950,
iar procesul a continuat, cu intensitate crescândă, până în
1989. În deceniile parcurse de la finalizarea lor, măsurile
de modernizare a clădirilor şi a infrastructurii aferente au
vizat, aproape exclusiv, finisajele interioare, instalaţiile şi
închiderile apartamentelor individuale.
Absenţa unor măsuri concertate, unitare, de reabilitare
a clădirilor în ultimii 25 de ani, face ca perfomanţele lor
energetice să se afle astăzi cu mult sub standardele
europene contemporane1. Mai mult decât atât, degradarea
faţadelor sub efectul timpului, a intemperiilor şi chiar a
intervenţiilor inadecvate survenite asupra lor, afectează astăzi
în mod semnificativ imaginea urbană a cartierelor.
Legislaţia şi programele naţionale aferente, aliniate
directivelor Uniunii Europene, prevăd luarea măsurilor
necesare pentru reducerea consumului de energie termică
în locuinţe. Reabilitarea termică a clădirilor de locuit oferă
ocazia îmbunătăţirii caracteristicilor lor economice, ecologice,
dar şi a celor legate de imaginea cartierelor.

Prezentul ghid formulează recomandări şi principii generale
privitoare la aspectul exterior al clădirilor, ca rezultat al
reabilitării termice. Acestea se referă în primul rând la
cromatica aplicată faţadelor, atât în ceea ce priveşte paletarul
de culori, cât şi modul de alegere, aplicare şi combinare a
acestora în relaţie cu configuraţia faţadelor. Totuşi, apectul
clădirilor nu este determinat exclusiv de culori. De aceea,
ghidul oferă recomandări privitoare la aspecte cum ar fi
texturile, închiderile golurilor, detalii decorative şi altele.
Criteriile care stau la baza ghidului urmăresc îmbunătăţirea
aspectului exterior al clădirilor, dar şi al ansamblurilor, în
acord cu trăsăturile lor arhitecturale, cu dispunerea lor în
spaţiul urban, precum şi cu exigenţele date de învecinarea
lor.
Recomandările ghidului au un caracter generic, ele referinduse la situaţii tipice întâlnite în cartierele orădene. Conţinutul
acestuia trebuie aplicat diferenţiat, de către specialişti,
cazurilor concrete, individuale, din teren. Din acest punct
de vedere, materialul de mai jos nu înlocuieşte proiectele
de specialitate specificate de legislaţia în vigoare2, ci oferă
un cadru general, menit să asigure un grad satisfăcător de
coerenţă a operaţiunilor de reabilitare, la nivelul cartierelor şi
al întregului oraş.

1. Conform unui raport al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, consumul mediu de energie termică al unui
apartament de bloc din România este dublu faţă de valoarea medie europeană.
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 prevede obligativitatea elaborării unui proiect tehnic premergător lucrărilor de reabilitare
termică.
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Scurt istoric

www.oradeainimagini.ro

Până către sfârşitul anilor 1950, clădirile de locuinţe colective
au ocupat parcele individuale libere, situate, de cele mai
multe ori, în apropierea zonei centrale a oraşului. Primele
ansambluri de locuinţe, de dimensiuni reduse, au fost
finalizate la începutul anilor 60, urmând ca, până în 1989,
amploarea noilor cartiere să crească treptat. În linii mari,
istoricul realizării cartierelor orădene este similar evoluţiei
construcţiei de locuinţe din România şi, generalizând, poate fi
împărţit în trei etape. Acestea diferă în primul rând în ceea ce
priveşte modul de organizare a ansamblurilor şi de dispunere
a clădirilor, precum şi la nivel constructiv şi arhitectural.
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Blocuri tip C, str. Sovata (stânga sus)
Blocuri Piaţa 1 Decembrie (dreapta sus)
Blocuri tip D, Bulevardul Dacia (stânga jos)
Bulevardul Decebal (dreapta jos)

www.infooradea.ro

www.infooradea.ro

www.infooradea.ro

www.infooradea.ro

Scurt istoric

Ilustrarea celor trei etape de evoluţie a cartierelor orădene
4

Scurt istoric
Perioada 1958 – 1965
Urbanistic, această primă etapă este caracterizată de
densităţile reduse de ocupare a terenului şi de dispunerea
liberă, aerisită a clădirilor în cadrul ansamblurilor.
Construcţiile sunt înconjurate de spaţii verzi ample şi sunt
amplasate la distanţe relativ mari faţă de străzi. Vegetaţia
densă, caracterul liniştit şi confortul termic relativ bun,
dat de pereţii exteriori realizaţi din zidărie portantă, fac ca
aceste ansambluri să fie cele mai apreciate astăzi, în ciuda
dezavantajelor date de locuinţele organizate după sistemul
comandat sau semi-decomandat (cu camere de trecere).
Calitatea arhitecturală a acestor ansambluri este considerată
de către mulţi specialişti, şi nu numai, ca fiind cea mai ridicată
din întreaga perioadă postbelică. Plastica volumetrică,
aspectul faţadelor, grija pentru calitatea şi aspectul detaliilor
şi a materialelor de finisaj interior şi exterior sunt aspecte
caracteristice ale acestor ansambluri şi au rămas, în mare
parte, neegalate în etapele următoare.
Starea de conservare a acestor prime ansambluri, la nivelul
materialelor de finisaj, este în general mai bună decât a celor
din generaţiile ulterioare.

Piaţa 1 Decembrie, Bl.27
(dreapta)
Splaiul Crişanei, Blocuri tip A
(jos)

În Oradea, în această perioadă, se remarcă ansamblurile
din Piaţa 1 Decembrie, Splaiul Crişanei, strada Ecaterina
Teodoroiu, Piaţa Bucureşti, porţiuni însemnate din cartierul
Rogerius, dar şi alte grupuri mai mici sau clădiri izolate.

Perioada 1966 – 1974

Str. Aluminei, Bl. d
(stânga)
Str. Sovata, Blocuri tip C
(jos)

Sfârşitul anilor 1960 a adus cu sine o politică centralizată
de creştere a densităţilor în cartiere, politică accentuată
începând cu mijlocul anilor 1970. În noile cartiere, distanţele
dintre clădiri au scăzut, iar în unele cartiere edificate anterior
au fost amplasate clădiri pe spaţiile libere şi în lungul
bulevardelor, formând fronturi.
Intensificarea tipizării şi industrializării în domeniul
construcţiei de locuinţe a avut ca efect secundar reducerea
varietăţii şi a calităţii arhitecturale a clădirilor. Proprietăţile
termice ale panourilor prefabricate sunt inferioare celor ale
zidăriei, iar expresia faţadelor este limitată de repetivitatea
sistemelor constructive.
Cele mai importante ansambluri din această perioadă au
fost realizate în cartierele Rogerius şi Nufărul. În ciuda
predominanţei clădirilor tipizate (cu precădere în ultimii ani
ai decadei) , acestă etapă a cunoscut şi excepţii notabile
din punct de vedere arhitectural, cum ar fi ansamblul de pe
strada Sovata (C-uri), finalizat în 1973.
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Scurt istoric
Perioada 1975-1989
În ultimii 15 ani ai socialismului a fost continuată construirea
cartierelor după perceptele reglementate la mijlocul anilor
1970: densităţi crescute, alinierea clădirilor la stradă,
îndesirea cartierelor din generaţiile anterioare. Predomină
criteriul cantităţii şi al economicităţii, fapt care se reflectă
negativ în calitatea noilor ansambluri. Organizarea cea mai
frecvent întâlnită este de tipul incintei sau semi-incintei.
Sistemul constructiv bazat pe cadre din beton şi închideri din
BCA a luat amploare, în paralel cu cele prefabricate. Având
proprietăţi de izolare termică semnificativ mai bune, sistemul
a permis totodată o mai mare libertate de configurare
arhitecturală, fapt care a coincis cu tendinţa de creştere
a complexităţii volumetrice a clădirilor şi cu aplicarea de
elemente decorative şi placaje ceramice pe faţade.

Str. Theodor Speranţia
(dreapta)
Str. Griviţei, Bloc tip A
(jos)

Alături de cartiere şi ansambluri închegate – Calea Aradului,
Rogerius Nord, Ioşia Nouă etc – în această perioadă au fost
construite fronturi întinse în lungul arterelor majore –
Nufărului, Dimitrie Cantemir, Magheru, Decebal etc – precum
şi imobile unicat în zona centrală.
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Reabilitarea termică şi
reabilitarea imaginii

www.welt.de/regionales/berlin/article757813/Lichtenberger-Plattenbau-als-Energiesparriese.html

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
măsurile de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe includ:

a) izolarea termică a pereţilor exteriori;
b) înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente,
inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe,
cu tâmplărie performantă energetic;
c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului
peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei;
d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în
care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la
parter;
e) lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor
montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe,
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de
izolare termică;
f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopantei.

www.benad.com/architekturfarben/daemmen-und-renovieren.html
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exemple internaţionale de refaţadizări
în urma reabilitării termice a clădirilor

www.michael-flagmeyer.de/architekt-nordhausen/
farbkonzept-plattenbau-freiheitsstrasse-bleicherode-thueringen.html

Reabilitarea termică şi reabilitarea imaginii

www.fassadenpreis.de/uebersicht2013.htmliesparriese.html

Prin înlocuirea, respectiv modernizarea componentelor
vizibile ale clădirilor, reabilitarea termică trebuie văzută ca
o ocazie de a îmbunătăţi imaginea arhitecturală. Pentru
a atinge acest scop, este necesară păstrarea, respectiv
restabilirea coerenţei acestei imagini, prin tratarea cu aceeaşi
atenţie a tuturor elementelor care contribuie la imagine.
Acestea includ atât finisajele anvelopantei (materiale, texturi
şi culori), cât şi accesoriile cu rol tehnic (instalaţii edilitare,
echipamente CATV etc) şi elementele de închidere a golurilor
(tâmplăriile uşilor, ferestrelor şi închiderilor de balcoane).
Tratarea unitară, intercorelată a acestor elemente care
compun faţada presupune:
1. includerea tuturor elementelor faţadei în studiile şi
proiectele de reabilitare;
2. asigurarea unei relaţii echilibrate între aceste elemente, la
nivel de imagine.

www.benad.com/architekturfarben/daemmen-und-renovieren.html

Culorile aplicate pe faţade, în funcţie de coeficientul/
gradul lor luminozitate, pot afecta integritatea stratului
de finisaj. O culoare mai închisă va încălzi suplimentar
termosistemul, tensiunile termice producând crăpături
în tencuială.
Pentru a îndeplini condiţiile de eficienţă energetică,
culorile aplicate trebuie să aibă gradul de luminozitate
mai mare de 25%. Pentru elementele de detaliu, reduse
ca suprafaţă se pot folosi culori mai închise dar cu
grad de luminozitate minim 20%.
În funcţie de codul NCS se poate verifica gradul de
luminozitate pentru fiecare culoare. Un astfel de tabel
poate fi consultat pe http://www.colaku.ch/index_htm_
files/NCS_Y-Wert_2010_2S.pdf
exemple internaţionale de refaţadizări
în urma reabilitării termice a clădirilor

www.benad.com/architekturfarben/daemmen-und-renovieren.html

www.renderbilder.de/html/prasentation.html
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Culoare şi textură

Culorile faţadelor au un efect direct asupra ambianţei urbane,
şi de aceea asupra calităţii imaginii oraşului. Culorile pot
influenţa stări de spirit şi pot genera percepţii diferite asupra
spaţiilor în care locuim. De aceea, ele joacă un rol important
în atmosfera mediului rezidenţial şi, indirect, asupra calităţii
locuirii.
Culorile conferă identitate şi unicitate la diferite scări, de la
cea a întregului oraş, până la cea a cartierelor, ansamblurilor
sau, în cazul clădirilor de foarte mari dimensiuni, la scara
părţilor acestora. În cartierele de blocuri, criticate frecvent
pentru monotonie şi pentru lipsa reperelor, culorile pot ajuta la
orientare şi pot regla echilibrul între uniformitate şi diversitate.

În acest context, texturile conferă materialitate, tactilitate
şi scară suprafeţelor întinse ale faţadelor şi permit variaţii
ale percepţiei acestora, în funcţie de incidenţa razelor
solare. Fie că este vorba despre tencuieli decorative sau
placaje cermamice (cărămidă, mozaic etc), variaţia texturilor
îmbogăţeşte aspectul faţadei, ajută înţelegerea acesteia
în raport cu organizarea interioară a clădirii şi îi conferă un
echilibru vizual. Accentuarea soclurilor prin utilizarea – de
exemplu – a placajelor de cărămidă pentru nivelul parterului
conferă întregii clădiri imaginea unei mai bune stabilităţi, la
fel cum marcarea brâurilor intermediare prin varierea texturii
tencuielii ajută la perceperea scării şi reduce, în unele cazuri,
impactul vizual al dimensiunilor excesiv de mari ale faţadelor.

Alături de culori, texturile faţadelor joacă un rol esenţial în
imaginea clădirilor, aspect valabil în mod special pentru
cartierele de blocuri. Realizate în cea de a doua jumătate
a secolului 20, după perceptele arhitecturii moderniste,
volumele şi faţadele au un caracter auster, geometric, lipsit în
general de ornamentaţie, şi o cromatică reţinută (tonuri de gri,
ocru, bej, cu accente rare de culori saturate).

exemple cu texturile şi culorile materialelor
folosite la blocurile din Oradea
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Culoare şi textură

exemple cu alăturări de texturi şi culori folosite la blocurile din Oradea
Spre deosebire de suprafeţele texturate, cele perfect netede
şi uniforme pot da faţadelor un caracter abstract şi artificial,
lipsit de viaţă, iar, în prezenţa unor culori stridente, un aspect
deranjant prin reflectarea luminii în mod direct şi nediferenţiat.
Efectul vizual al „faţadelor de hârtie colorată” poate fi frecvent
observat la clădiri proaspăt reabilitate şi zugrăvite cu culori
puternice.
Texturarea faţadelor este rezultatul direct al punerii în
operă şi al prelucrării materialului de finisaj, fie că este
vorba despre tencuieli sau despre diferite tipuri de placaje.
Diferiţi producători includ în ofertele lor tencuieli decorative
cu diverse aspecte şi granulaţii (stratul de tinci), precum şi
placaje ceramice, toate dezvoltate special pentru finisarea
sistemelor de termoizolaţie, atât a celor bazate pe polistiren
expandat, cât şi a celor bazate pe plăci de vată minerală.

plăci ceramice aplicabile pe sisteme de reabilitare termică

înlocuirea texturilor cu finisaje netede poate duce la sărăcirea
şi banalizarea faţadei (sus)
exemple de texturi posibile pentru tencuieli decorative

atworkshop.or.kr/
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Principii generale

Reabilitarea faţadelor se va face în acord cu caracteristicile arhitecturale ale clădirii:
volumetrie, direcţii dominante ale faţadelor, componente structurale, elemente
decorative etc.
Cromatica clădirilor va ţine cont de caracterul urbanistic, natural şi ambiental al
vecinătăţilor imediate, urmărind o bună integrare în context.
În cazul clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită, reabilitarea faţadelor va urmări
păstrarea în cât mai mare măsură a imaginii iniţiale, respectiv revenirea la aceasta, prin
eliminarea elementelor intervenite ulterior şi care afectează calitatea arhitecturală.
Proiectele tehnice pentru reabilitarea termică a clădirilor vor include indicaţii detaliate
asupra cromaticii, texturilor, respectiv a materialelor care se vor utiliza pentru finisajele
exterioare. Desemnarea culorilor se va face în sistemul NCS (Natural Color System), pe
baza paletarului inclus în prezentul ghid.
Toate elementele noii faţade vor fi intercorelate cromatic: faţadă, tîmplării exterioare (în
cazul înlocuirii acestora), copertine, pergole, parapete, instalaţii, burlane, traforuri etc, în
vederea obţinerii unui aspect unitar la nivelul clădirii.
Se va urmări păstrarea coerenţei de imagine la nivelul grupurilor de clădiri unitare
din punct de vedere arhitectural sau urbanistic: clădiri din jurul unei aceleiaşi incinte,
fronturi unitare, ansambluri configurate după o regulă spaţială evidentă etc.
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Clădiri cu valoare
arhitecturală deosebită

În ciuda stării de îmbătrânire care a afectat în egală măsură
aspectul blocurilor, calitatea lor arhitecturală nu este aceeaşi
în toate cazurile. Aceasta variază, de regulă, în funcţie de
perioada în care au fost construite, de categoria de confort –
şi deci de investiţie – în care erau încadrate iniţial, de gradul
de unicitate şi de reprezentativitate în cadrul oraşului. Unele
clădiri sau ansambluri se disting astfel din masa cartierelor
prin caracteristici plastice – compoziţie volumetrică,
proporţionarea faţadelor, complexitatea detaliilor, punerea în
operă a materialelor etc – sau prin coerenţa, funcţionalitatea
şi calitatea ambientală a zonei. Alte clădiri sau ansambluri,
chiar lipsite de valoare arhitecturală proprie ieşită din comun,
câştigă în importanţă prin poziţia pe care o ocupă în spaţiul
public: bulevarde sau intersecţii majore, vecinătatea unor
deschideri cu vizibilitate largă, cum ar fi malurile Crişului,
intrările în oraş etc.

Între 1950 şi 1989, Oradea a cunoscut cea mai semnificativă
creştere din istoria sa şi a primit cotribuţii arhitecturale
remarcabile. În oraş se întâlnesc o serie de clădiri şi
ansambluri de locuinţe care reprezintă, prin calitate şi
unicitate, mărturii ale creaţiei artistice, tehnice, dar şi a condiţ
iilor social-politice ale ultimei jumătăţi de secol 20. De
aceea, alături de imobilele istorice, aceste clădiri contribuie
substanţial la imaginea, la identitatea şi la memoria Oradiei
şi, prin aceasta, pot fi considerate elemente de patrimoniu
construit. Deşi, la nivel naţional, Lista Monumentelor Istorice
nu include clădiri din perioada postbelică, recunoaşterea,
aprecierea şi protejarea rezultatelor de vârf ale acestei
perioade este pe deplin justificată şi, de asemenea,
confirmată de bunele practici europene în domeniu.
Str. Sovata, blocuri tip C
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Clădiri cu valoare arhitecturală deosebită

www.oradeainimagini.ro

Cartier Nufărul
Din acest motiv, o parte a clădirilor sau ansamblurilor din
Oradea merită o atenţie deosebită atunci când se doreşte
reabilitarea lor. Intervenţiile asupra lor vor trebui să aibă în
vedere păstrarea, în proporţie cât mai mare, a trăsăturilor
caracteristice originale, respectiv refacerea acelor elemente
care au suferit modificări cu impact defavorabil sau care s-au
degradat în timp.
O raportare corectă la aspectul original al faţadelor, implică,
alături de cromatica propriu-zisă, aspecte cum ar fi variaţiile
de textură ale tencuielilor, respectiv ale placajelor ceramice,
proporţiile golurilor şi ale subdiviziunilor acestora date de
tâmplării, sau alte elemente cum ar fi traforuri, pergole,
parapete etc.

De aceea, este recomandabil ca proiectele tehnice să fie
precedate de studii şi cercetări de arhivă privind caracterul
iniţial al materialelor şi culorilor utilizate.
Anexa prezentului ghid cuprinde o listă a ansamblurilor şi
clădirilor cu valoare deosebită. Ca exemplu de abordare,
pentru trei dintre acestea sunt detaliate principalele repere
concrete care vor trebui avute în vedere în momentul
reabilitării.

Piaţa Bucureşti, bloc nr. 4 ; Aleea Rogerius, bloc G ; Aleea Rogerius, bloc H
(de la stânga la dreapta)
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Relaţia cromaticii cu
conformaţia arhitecturală

Relaţia cu volumetria
Alegerea şi modul de dipunere al culorilor trebuie să fie în
acord cu configuraţia volumetrică şi cu ierarhia elementelor
sale componente: volumele principale şi cele secundare.
Pentru aceasta, se vor avea în vedere următoarele:
1. Schimbarea culorii se va face exclusiv pe muchiile
interioare ale volumelor sau ale întâlnirii între două
volume. Schimbarea culorii pe muchiile exterioare
anulează vizual volumul, transformându-l în două
sau mai multe planuri superficiale alăturate (conform
ilustrărilor de mai jos).
CORECT

exemple de refaţadizări la care nu s-a ţinut cont
de regula descrisă la punctul 1 (jos)

GREŞIT

GREŞIT

GREŞIT

2. Se va evita, de regulă, schimbarea culorii în
câmpul unei faţade, pentru aceasta folosindu-se un
prilej dat de volumetrie: un rezalit, o retragere etc.

CORECT

GREŞIT

3. În situaţia diferenţierii cromaticii a volumelor
suprapuse (registre, etaje, socluri, niveluri retrase
etc), cele aflate mai sus vor primi nuanţe mai deschise
decât cele aflate mai jos. (conform ilustrărilor
alăturate)
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4. Clădirile compuse din volume amplasate liber
(tipologii bară, lamă, punct, turn) vor primi, de regulă
o tratare cromatică unitară pentru toate faţadele, fără
diferenţe semnificative între faţadele aflate pe laturile
opuse. La clădirile care formează incinte (tipologii U, C, O
sau derivate ale acestora), faţadele orientate spre stradă
pot fi tratate diferit faţă de cele interioare, orientate spre
incintă (aşa cum se poate observa în schema alăturată).

De regulă, la nivelul unei faţade, nu se recomandă utilizarea
de culori diferite pentru traveaţii identice, adică subîmpărţirea
unei faţade unitare în câmpuri sau tronsoane verticale
colorate diferit.

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

front stradal la Bulevardul Dacia

fragmentarea controlată a unui front prin variaţii cromatice

www.google.ro/maps
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Totuşi, în cazul clădirilor de foarte mari dimensiuni, dispuse
în fronturile arterelor principale, efectul de repetivitate al
elementelor faţadei pe lungimi de sute de metri produc efecte
de monotonie, anonimitate, scară excesivă a fronturilor în
raport cu cea pietonală şi lipsă de orientare, percepute mai
ales în timpul parcurgerii bulevardului (ex. str. Nufărului,
Bulevardul Dacia).
În aceste situaţii, este justificată aplicarea unei cromatici
diferenţiate pentru tronsoanele aceleaşi faţade. Prin această
segmentare, perspectiva în lungul axei bulevardului este
„încetinită”, este redusă monotonia şi crescut gradul de
orientabilitate. Este important însă ca schimbarea cromaticii
să fie corelată cu ritmul vertical al faţadelor, cu alte cuvinte,
să fie prilejuită de o muchie verticală (muchie interioară dată
de un rezalit, retragere etc).
Alăturat este prezentată schematic această recomandare.

www.baufachzeitung.com/bfz-nachrichten/news/fachwissen/
1384-gemeinschaftseigentum-alban-stolz-strasse-in-freiburg.html

Relaţia cromaticii cu conformaţia arhitecturală
Planurile faţadei
De regulă, dacă planuri diferite ale aceleaşi faţade primesc
nuanţe diferite, planurile retrase vor corespunde unor nuanţe
mai închise, iar cele avansate unor nunaţe mai deschise,
chiar dacă diferenţele sunt foarte mici.
Acest lucru este valabil şi pentru relaţia dintre culorile de
fond (cele aplicate planului sau planurilor principale ale
unei faţade) şi culorile pentru accente (culorile elementelor
avansate ale unei faţade, cum ar fi balcoane, ancadramente,
cornişe, brâuri, copertine, console, alte elemente constructive
sau decorative etc). Astfel, culorile de fond vor fi mai deschise
şi mai puţin saturate, în timp ce culorile pentru accente vor
putea primi – fără însă a fi necesar – culori mai puternice şi
nuanţe mai închise. Pentru culorile de fond, se va urmări,
de regulă, o corespondeţă între numărul finisajelor diferite
existente pe faţade înainte de reabilitare şi numărul nuanţelor
şi texturilor utilizate.

planurile retrase primesc
nuanţe mai închise

Prin înclocuirea culorii de fond
originale (ocru - etajele 3,4) cu una
apropiată de cea a balcoanelor, la
etajul 1 se reduce distincţia dintre
planurile diferite ale faţadei, care
pierde din profunzime

Direcţii dominante ale faţadei

aplicarea culorilor respectă
ritmul vertical al faţadei

aplicarea culorilor respectă
ritmul orizontal al faţadei

aplicarea culorilor urmăreşte
caroiajul panourilor prefabricate

Prin conformaţia lor arhitecturală, unele faţade prezintă
direcţii dominante – verticale sau orizontale –care determină
perceperea lor în perspectivă.
Spre exemplu, atunci când balcoanele (închise) se suprapun
în coloane verticale, iar aceste coloane se repetă într-un
anumit ritm de-a lungul faţadei, imaginea acesteia este
segmentată în tronsoane care în perspectivă au proporţii
verticale.
Dimpotrivă, atunci când balcoanele sunt alipite în registre,
aspectul faţadei este dominat de liniatura orizontală a
registrelor, adică nivelurile sunt marcate prin volume alungite.
Acelaşi efect apare prin prezenţa brâurilor sau a cornişelor
intermediare.

Cromatica faţadelor nu trebuie să contrazică aceste direcţii
dominante, atunci când ele există. Schimbările de culoare se
vor face în acord cu structura vizuală a faţadei, respectiv în
acord cu direcţiile sale dominante. Există desigur, excepţii de
la această regulă, cum ar fi cazurile de segmentare verticală
intenţionată a unei faţade unitare prin cromatică în cazul
fronturilor foarte lungi, chiar dacă acestea sunt structurate
după direcţii orizontale.
O proporţie semnificativă a faţadelor din oraş nu include
elemente de natură să imprime o direcţie sau să producă
subdiviziuni cu proporţii vizibil orientate orizontal sau vertical.
În aceste situaţii, compoziţia cromatică se poate relaţiona la
proporţiile golurilor sau a altor elemente, cum ar fi, în multe
cazuri, caroiajul dat de rosturile panotajului prefabricat.
exemplu de refaţadizare (Miercurea Ciuc); prin schimbările
de culoare se realizează o segmentare pe direcţia orizontală
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Policromie
De regulă, numărul nuanţelor utilizate pentru aceeaşi faţadă
sau clădire se va limita prin punerea în relaţie a culorilor cu
elemente arhitecturale care alcătuiesc faţadele.
În cele mai frecvente situaţii, se recomandă păstrarea acestei
reguli simple de asociere a cromaticii cu arhitectura şi chiar o
restrângere suplimentară a numărului de culori.
Obţinerea varietăţii nu trebuie să mizeze pe contraste
puternice şi pe un număr mare de culori, ci mai degrabă pe
game reduse, tonuri calme, asocieri discrete de nuanţe şi
utilizarea texturilor pentru crearea varietăţii.

soluţie complexă bazată pe studii şi proiecte mai detaliate

soluţie cromatică prin asociere de tonuri ale aceleiaşi culori

Totuşi, în situaţii excepţionale, pentru clădiri cu poziţii sau
roluri deosebite, se pot utiliza policromii, adică un număr mai
mare de culori, dipsuse după reguli care nu urmează în mod
necesar ordinea arhitecturală a faţadei. Acestea pot forma
modele abstracte, sau chiar imagini.
Având în vedere complexitatea estetică, tehnică şi
necesitatea unui grad de acceptare socială a acestui tip de
abordare, este necesar un demers pregătitor pentru alegerea
soluţiei – care include concursuri de idei, consultarea şi
implicarea comunităţii locale etc – şi o grijă deosebită în
proiectarea tehnică şi în realizarea soluţiei selectate.

www.morgenpost.de/wirtschaft/article126572159/Neuer-Glanzmit-moderner-Fassade.html

Componente arhitecturale, constructive, decorative
Alături de faţada propriu-zisă, un rol important în imaginea
arhitecturală a clădirii este jucat de elementele care se
profilează pe aceasta, cum ar fi goluri – ferestre şi uşi
– parapetele balcoanelor, copertine, ancadramente, elemente
decorative, burlane etc, a căror coloristică trebuie adaptată
compoziţiei cromatice de ansamblu.

soluţia consecventă pentru subdiviziunea golurilor şi
aspectul parapetelor dau imaginea coerentă a volumului
17

www.panoramio.com/photo/51833283

Relaţia cromaticii cu conformaţia arhitecturală

1. Şpaleţii uşilor şi ferestrelor vor avea întotdeauna aceeaşi
culoare ca şi planul vertical cu care se intersectează.
Planul faţadei poate avea în părţile laterale şi cea superioară
ale unei ferestre sau uşi, una, două sau chiar trei culori
difertite. Şpaletul va fi colorat de fiecare dată în culoarea
planului adiacent (conf. desenului alăturat).

2. Tâmplăriile noi ale ferestrelor şi uşilor vor fi atent studiate
în cadrul proiectului de reabilitare, sub aspectele:
proporţiile subdiviziunilor (ochiurilor de tâmplărie)
- proporţiile vor urmări un caracter unitar, studiat la nivelul
întregului imobil;
- pentru clădirile cu valoare deosebită, proporţiile le vor
reproduce pe cele originale;
- pentru clădirile cu valoare deosebită, uşile de intrare în
imobil şi vitrajele laterale acesora vor fi recondiţionate dpdv
termic, prin păstrarea tâmplăriilor originale şi introducerea de
sticlă performantă energetic, transparentă (clară).
cromatica
- culoarea tâmplăriilor va fi corelată cu cea a celorlalte
componente ale faţadei. Nu se recomandă vopsele lucioase
pentru tâmplării.
- pentru clădirile cu valoare deosebită, tâmplăriile vor fi mate,
iar culorile le vor reproduce pe cele originale
- nu se va utiliza, în nici o situaţie, sticlă reflectorizantă.
GREŞIT

3. Închiderile balcoanelor
Tâmplăriile de închidere a balcoanelor şi logiilor vor fi
corelate – sub aspectul proporţiilor şi al culorilor – cu cele
ale golurilor faţadei, respectiv cu închiderile performante
energetic, realizate în prealabilul operaţiunii de reabilitare.
Pentru clădirile cu valoare deosebită, nu se recomandă
închiderea acestora.

tratarea necorelată a proporţiilor şi culorilor tâmplăriilor
afectează coerenţa faţadei şi duce la o imagine dezordonată
GREŞIT
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GREŞIT

4. Elemente şi corpuri de acces: copertine, pergole, volume
construite cu rol de intrare în bloc etc.
Reabilitarea acestora este o ocazie de a reintegra aceste
componente în arhitectura clădirii, multe dintre ele suferind
intervenţii dezavantajoase în perioada ultimilor 25 de ani.
Prin refacerea hidro- şi termoizolaţiei, se pot îndepărta
adăugiri parazitare şi soluţii improvizate care afectează
calitatea imaginii.
Cromatic, aceste elemente pot prelua caracterul volumului
principal (al faţadei de care sunt adosate) sau pot deveni
elemente de accent. În situaţia clădirilor cu valoare
deosebită, se va urmări păstrarea/revenirea la configuraţia şi
cromatica originală.

construcţiile şi amenajările
improvizate, străine arhitecturii
clădirii, se vor îndepărta odată
cu operaţiunea de reabilitare

elementele de acces cu
valoare arhitecturală deosebită
se vor prezerva în forma
originală şi recondiţiona

5. Feronerii şi instalaţii exterioare: parapete, burlane, grilaje,
conducte, ţevi, coşuri etc. se vor integra cromatic în imaginea
de ansamblu a faţadei, prin corelare cu celelalte culori.

Modificările locale ale faţadelor, în scopuri comerciale, pot
afecta negativ imaginea de ansamblu a faţadei, dacă acestea
nu sînt corelate cu aspectul şi configuraţia arhitecturală.
La modificarea utilizării apartamentelor de la parter, trebuie
evitată disocierea unei porţiuni faţă de restul faţadei.
Astfel de situaţii vor fi remediate prin reabilitarea faţadelor,
proiectele tehnice incluzând propuneri privind reorganizarea
elelmentelor de signalistică comercială.
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6. Signalistică şi publicitate – prin proiectele tehnice se vor
prevedea măsuri de îndepărtare, respectiv reorganizare/
redimensionare/ repoziţionare a panourilor comerciale
aplicate pe faţade. Se recomandă reglementarea şi
adoptarea unui sistem de signalistică comercială adaptat
situaţiilor în care la parterul blocurilor, apartamentele au fost
transformate în spaţii comerciale sau pentru servicii. Acest
sistem unic se poate aplica la nivelul întregului oraş sau
diferenţiat pe zone sau cartiere.
Porţiunile faţadelor afectate cu ocazia transformării
apartamentelor de la parter în spaţii comerciale vor fi
reintegrate faţadelor cu ocazia reabilitării, prin aplicarea
aceluiaşi tip de finisaj şi cromatică.

Relaţia cromaticii cu conformaţia arhitecturală
Calcane şi faţade predominant închise
Calcanele (faţade lipsite de goluri) şi faţadele predominant
închise (cu goluri foarte mici) apar uneori în poziţii foarte
vizibile din spaţiul public. Aceste situaţii pot fi valorificate, prin
aplicarea unei cromatici distincte faţă de context, în scopul
îmbunătăţirii imaginii urbane şi creşterea identităţii unui loc,
clădire sau grup de clădiri.
Acest tratament poate avea caracter decorativ, sau poate
avea calitatea unei lucrări de artă în spaţiul public, situaţie
în care este necesară selectarea atentă a soluţiei. Din
acest motiv, se recomandă ca, pentru acest tip de situaţii,
să fie organizate concursuri de idei, iar pentru evaluarea
propunerilor să fie cooptate jurii de specialitate.
Având în vedere efectul pe care astfel de lucrări îl au asupra
mediului rezidenţial şi asupra spaţiului public, este necesară
consultarea şi implicarea comunităţilor locale în selectarea
soluţiei.

valorificarea calcanelor pot
îmbunătăţii imaginea urbană
exemple de calcane existente la blocurile din Oradea (jos)

Imaginile de pe calcane pot urma modele abstracte sau figurative.
Pentru selectarea celor mai adecvate, este recomandată organizarea concursurilor de idei.

www.renderbilder.de/html/prasentation.html

20

Relaţia cu contextul

prin inserţiile de verde, faţada se relaţionează la vegetaţia din jur

Contextul urban al blocurilor este dat, de cele mai multe ori,
de clădirile învecinate. Prin modul în care acestea au fost
concepute – în ansambluri uneori foarte dense, cu distanţe
reduse între clădiri – calitatea imaginii urbane de ansamblu,
a spaţiilor publice, depinde în mare măsură de calitatea
relaţiei între aspectul clădirilor individuale. Abordarea
izolată a unei singure clădiri poate îmbunătăţi local situaţia,
însă nu este suficientă atunci când privim în întregimea sa
ansamblul din care face parte. Neglijarea coerenţei cromatice
a ansamblurilor care delimitează străzi, pieţe, incinte, parcuri
etc, printr-un exces de diversitate, prin lipsa de potrivire,
poate duce la alăturări distonante, la o imagine urbană
obositoare, ilogică, la dificultăţi de înţelegere a felului în care
sunt organizate cartierele şi deci la o orientare dificilă.

www.benad.com/architekturfarben/daemmen-und-renovieren.html

În acelaşi timp, aplicarea excesivă, nediferenţiată, a aceleiaşi
cromatici pentru areale largi riscă să accentueze monotonia
dată în multe zone de repetivitatea tipurilor de blocuri.
Sărăcia de culori este la fel de nefavorabilă ca şi suprasaturaţia.
Ambele tipuri de excese trebuie evitate, iar pentru aceasta
este recomandabil ca proiectele tehnice de reabilitare să fie
precedate de studii privitoare la vecinătăţi.
De aceea, în cazul reabilitării etapizate (clădire cu clădire),
este necesar ca planşele proiectelor tehnice să includă
faţadele învecinate sau opuse, reabilitate în prealabil, pentru
a a face posibilă evaluarea relaţiei dintre situaţia existentă şi
cea propusă.

Alte elemente care pot influenţa contextul unei clădiri
sau ansamblu şi care pot fi avute în vedere la selectarea
cromaticii sunt:
- grupuri dense de vegetaţie matură;
- clădiri, altele decât blocuri, cu materiale sau finisaje cu
durată lungă de viaţă (cărămidă aparentă, ţiglă, placaje, etc);
- nuanţe ale pavajelor pentru suprafeţe de mari dimensiuni;
Este, de asemenea, cunoscut efectul pe care culorile
faţadelor le pot avea asupra percepţiei dimensiunilor spaţiilor
libere dintre clădiri. Predominanţa culorilor deschise şi
reci are tendinţa de lărgire perceptivă a distanţelor, în timp
ce nuanţele închise şi calde produc senzaţii contrare, de
restrângere a distanţelor. După aceleaşi reguli, alegerea
culorilor poate influenţa percepţia dimensiunilor unei clădiri
în raport cu privitorul şi deci impactul pe care volumele
construite le au asupra spaţiului public.
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update.color-consult.com/architecture.html

Exemplu de policromie gradată, care mediază între nuanţele
închise de la nivelul solului şi cele luminoase ale cerului. Prin
aceasta, aparenţa de masivitate a clădirii este mai redusă
(proiect: Atelier Benad GbR, München).

Cromatica,
factor de identitate

www.transira.ro/bb3/viewtopic.php?t=2173&start=150

Unul dintre cele mai criticate aspecte ale ansamblurilor
de locuinţe colective din perioada socialismului este
monotonia, dată în primul rând de repetivitatea imaginii
clădirilor. Tipizarea proiectelor şi procesul de industrializare a
construcţiilor, care au luat amploare la începutul anilor 1970,
au redus suplimentar varietatea arhitecturală şi urbanistică în
interiorul noilor cartiere.
Intervenţiile ulterioare asupra faţadelor, realizate cu
mijloace reduse de către locatari, au avut, prin caracterul lor
vernacular şi neuniform, un efect secundar de diferenţiere a
clădirilor şi a curţilor.
Reabilitarea faţadelor, chiar dacă are, în mod implicit, un
efect de re-uniformizare a imaginii, va trebui să aibă în
vedere păstrarea unui anumit grad de individualizare a
clădirilor în interiorul ansamblurilor şi grupurilor.
Acest lucru este important atât pentru orientabilitatea la
nivelul catierului, cât şi pentru nevoia locuitorilor de a se
putea indentifica cu propriile adrese şi locuinţe – un factor
psihologic strâns legat de calitatea locuirii.

Prin variaţii ale cromaticii, un grup de clădiri se poate distinge
într-un cartier, la fel cum o clădire se poate distinge într-un
ansamblu. Pentru o clădire de dimensiuni foarte mari, variaţii
de culoare pot diferenţia tronsoane, accese etc, reducând
percepţia de anonimitate a locatarilor şi facilitând orientarea
pentru vizitatorii aflaţi în căutarea unei adrese.
Zonarea cromatică a unui ansamblu de mari dimensiuni
(cartier sau o subzonă a acestuia) presupune asocierea de
game cromatice distincte grupurilor de clădiri care compun
ansamblul, în scopul diferenţierii lor în context. Criteriile de
delimitare a grupurilor de clădiri pot varia de la cele tipologice
(criteriu util în Rogerius, cu mare diversitate a tipurilor de
blocuri) la cele legate de poziţia faţă de străzi (asociere
între cvartale şi cromatică), până la cele date de denumirile
neoficiale utilizate în mod cotidian de către locuitorii acestora
pentru a desemna anumite părţi ale unui cartier. În planşa
de la pagina 24 este exemplificată o variantă de zonare
cromatică a cartierului Rogerius, care este subdivizat după
criterii tipologice (tipuri de blocuri, grupate după reguli
comune de orientare).

unele ansambluri din perioada socialistă utilizează culoarea
ca factor de identitate
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diferitele tronsoane ale unei clădiri
sunt indivualizate prin culoare

În cadrul unui ansamblu mai restrâns, variaţii ale cromaticii
pot individualiza clădirile, un efect benefic mai ales în cazurile
unde arhitectura şi modul de dispunere al acestora sunt
similare.
La fel de importantă ca întărirea identităţii locale prin
diferenţiere, păstrarea unei continuităţi cromatice la nivelul
cartierelor şi ansamblurilor, asigură coerenţa imaginii urbane.
Este necesară stabilirea unui echilibru între individualizarea
elementelor componente şi caracterul unitar al ansamblului.

Cu alte cuvinte, culorile comune unui grup sau ansamblu de
clădiri, vor avea o prezenţă mai extinsă, mai vizibilă, decât
culorile care au rolul de diferenţiere. Spre exemplu, culorile
de fond sunt identice pentru toate clădirile componente ale
grupului, în timp ce culorile utilizate pentru accente diferă la
fiecare clădire.

Este important de reţinut că, în astfel de situaţii, elementele
cromatice de individualizare, care stabilesc diferenţele între
clădirile unui aceluiaşi ansamblu, trebuie să fie mai restrânse
ca suprafaţă decât cele comune clădirilor, care determină
coerenţa ansamblului.

Pentru asigurarea unui raport optim între caracteristicile
unificatoare şi cele de diferenţiere, atât în cazul zonării
cromatice a cartierelor, cât şi în cazul ansamblurilor,
bulevardelor etc este necesar ca proiectele tehnice propriuzise să fie precedate de studii extinse la nivelul zonei sau
al grupului. Rezultatele studiului, care stabileşte un cadru
cromatic general (gamă de culori, reguli de aplicare etc),
urmează a fi aplicate şi detaliate la nivelul fiecărei clădiri prin
intermediul proiectului tehnic.

tronsoanele unei clădiri pot fi puse individual în
valoare prin aplicarea accentelor de culoare

exemplu de zonare cromatică a unui ansamblu,
folosind culori diferite dar în tonuri asemanatoare
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variantă de zonare cromatică a cartierului Rogerius
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Ce este Sistemul NCS?

Standardul NCS - Natural Colour System (()este un
limbaj universal care descrie culorile exact cum sunt
percepute şi alcătuite, independent de materialul sau
textura pe care sunt aplicate.
Astfel comunicarea culorii devine simplă şi clar definită,
garantând în procesul de producţie de fiecare dată
acelaşi rezultat.
Pe măsură ce materialele şi tehnologia producerii
vopselelor se modifică, Standardul NCS asigură
posibilitatea obţinerii aceluiaşi rezultat în timp, oferind
o platformă stabilă şi precisă pentru reproducere a
culorilor.

fig. 1

NCS – Natural Colour System este un sistem spaţial de culori
bazat pe şase culori de bază care reprezintă punctele de
referinţă: galben(Y), roşu(R), albastru(B), verde(G), alb(W) şi
negru(S). Fiecare culoare (cod de culoare) este descrisă de
gradul de asemănare cu acesetea şase.
Culorile elementare - galben(Y), roşu(R), albastru(B) şi
verde(G), formează cercul culorilor, unde fiecare culoare este
notată procentual în funcţie de cele 2 culori de bază între
care este situată (fig.1).

fig. 2
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Alb (W) şi negru (S) sunt situate în partea de sus, respectiv
în partea de jos a planului format de cercul culorilor, pe o axă
care intersectează perpendicular acest plan în centrul său,
rezultând astfel un sistem spaţial tridimensional.
Între punctele alb (W), negru (S) şi una dintre culorile cercului
(C) se formează un triunghi al nuanţelor. Fiecare culoare
a cercului, pe măsură ce în planul triunghiului se apropie
procentual de punctele alb (W) sau negru (S) determină o
nuanţă diferită a culorii situate în punctul C (fig. 2).

Ce este Sistemul NCS ?

Codul unei nuanţe este alcătuit din procentele cu care
aceasta se apropie de culorile de bază.
De exemplu, notaţia S 1070-Y10R (fig. 3) descrie o nuanţă
inclusă în colecţia de culori standard (S), semnificaţia codului
fiind:
----- Y10R reprezintă poziţia pe cercul culorilor; în acest caz
culoarea percepută este galben (Y), la care se adaugă 10%
roşu (R);
----- valoarea 1070, care precedă codul Y10R (C), semnifică
apropierea de negru (S) cu 10% şi de valoarea cromatică (C)
cu 70%.
fig. 3

Imaginile şi textul acestui capitol au fost preluate de pe http://www.ncscolour.com
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Propuneri cromatice
şi tabel de culori

Prima parte a acestui capitol cuprinde tabelul de culori
propuse pentru blocurile considerate valoroase din
punct de vedere arhitectural şi pentru blocurile care vor
fi refaţadizate, păstrându-se soluţia cromatică originală.
Tabelul este organizat pe familii de culori caracteristice
pentru diferite elemente ale faţadei.
Apoi, vor fi propuse variante de aplicare a culorilor
pentru tipologiile de blocuri cel mai frecvent întâlnite,
respectiv: P, Pb, Pc, An, Q, Qr, R şi X.
Variantele pentru fiecare tipologie sunt urmate de tabelul
de culori specific, organizat în funcţie de elementele
faţadei pe care aceste culori se aplică.
exemple de propuneri cromatice în funcţie de tipologii de blocuri
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

trepte de intensitate

Bej cald

Culori folosite în general pentru planul principal
al faţadei, parapetele balcoanelor sau ferestrelor
şi la diferite elemente de detaliu: copertine, fâşii
orizontale la nivelul planşeelor, cornişe sau atice.

1

NCS S 0804-G90Y

NCS S 0803-Y10R

NCS S 0804-Y30R

2

NCS S 1005-G90Y

NCS S 1005-Y10R

NCS S 1005-Y30R

3

NCS S 1505-G90Y

NCS S 1505-Y10R

NCS S 1505-Y30R

4

NCS S 2005-G90Y

NCS S 2005-Y10R

NCS S 2005-Y30R

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

trepte de intensitate

Gri

Culori folosite în general pentru planul principal
al faţadei, parapetele balcoanelor sau ferestrelor
şi la diferite elemente de detaliu: copertine, fâşii
orizontale la nivelul planşeelor, cornişe sau atice.

1

NCS S 1002-G

NCS S 1002-G50Y

NCS S 1002-Y

NCS S 1002-Y50R

2

NCS S 1502-G

NCS S 1502-G50Y

NCS S 1502-Y

NCS S 1502-Y50R

3

NCS S 2002-G

NCS S 2002-G50Y

NCS S 2002-Y

NCS S 2002-Y50R

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

trepte de intensitate

Gri închis

Deoarece aceste culori au gradul de luminozitate
sub 20%, vor fi folosite exclusiv pentru soclu.

1

NCS S 3500-N

NCS S 3502-G

NCS S 3502-Y

2

NCS S 4000-N

NCS S 4502-G

NCS S 4502-Y

3

NCS S 4500-N

NCS S 5502-G

NCS S 5502-Y

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

trepte de intensitate

Ocru

Culori folosite în general pentru planul principal al
faţadei, parapetele balcoanelor, ferestrelor sau alte
elemente de detaliu.
* conform verificării efectuate la faţa locului,
NCS S 3040-Y40R este cea mai apropiată nuanţă de
ocrul folosit original pe faţade

1

NCS S 2030-Y20R

NCS S 2030-Y30R

NCS S 2030-Y40R

2

NCS S 2040-Y20R

NCS S 2040-Y30R

NCS S 2040-Y40R

3

NCS S 2050-Y20R

NCS S 2050-Y30R

NCS S 2050-Y40R

4

NCS S 3040-Y20R

NCS S 3040-Y30R

NCS S 3040-Y40R*

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

trepte de intensitate

Verde

Culori folosite în general pentru planul principal al
faţadei, parapetele balcoanelor, ferestrelor sau alte
elemente de detaliu.
* conform verificării efectuate la faţa locului,
NCS S 4020-G50Y este cea mai apropiată nuanţă de
verdele folosit original pe faţade

1

NCS S 3010-G10Y

NCS S 3010-G30Y

NCS S 3010-G50Y

2

NCS S 3020-G10Y

NCS S 3020-G30Y

NCS S 3020-G50Y

3

NCS S 3030-G10Y

NCS S 3030-G30Y

NCS S 3030-G50Y

4

NCS S 4020-G10Y

NCS S 4020-G30Y

NCS S 4020-G50Y*

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

trepte de intensitate

Cărămiziu

Culori folosite pentru refacerea suprafeţelor
placate în prezent cu cărămidă.
Pentru aceste porţiuni de faţadă se va realiza un
desen folosind cele 4 trepte de intensitate ale
unei culori, astfel încât să fie recreată imaginea
neuniformă a unei suprafeţe din cărămidă.

1

NCS S 3020-Y50R

NCS S 3020-Y60R

NCS S 3020-Y70R

2

NCS S 3030-Y50R

NCS S 3030-Y60R

NCS S 3030-Y70R

3

NCS S 3040-Y50R

NCS S 3040-Y60R

NCS S 3040-Y70R

4

NCS S 3050-Y50R

NCS S 3050-Y60R

NCS S 3050-Y70R

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

Culori intense

Culori folosite în general pentru refacerea unor
elemente de detaliu, cu suprafeţe reduse. Nuanţele
alese vor fi cât mai apropiate de cele originale.

NCS S 2070-Y10R

NCS S 2070-Y30R

NCS S 2070-Y70R

NCS S 3040-Y90R

NCS S 2570-Y30R

NCS S 2570-Y70R

NCS S 3050-Y90R

NCS S 6020-B10G

NCS S 6020-B50G

NCS S 6020-G

NCS S 6020-G30Y

NCS S 6030-B10G

NCS S 6030-B50G

NCS S 6030-G

NCS S 6030-G30Y

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

Propuneri cromatice pentru blocuri tip P,PB sau PC

VARIANTA 1
- Culoarea planului principal este neutră, rezalitul împreună cu parapetele balcoanelor primesc o nuanţă mai intensă.
- Faţadele laterale fară balcoane pot primi parţial (conf. desenului) o culoare mai puternică, aceeaşi culoare folosită la rezalit.
* Culoarea rezalitului şi a parapetelor este aceeaşi pe faţada principală şi pe cea posterioară.
Excepţie fac incintele închise de blocuri, unde, către curtea interioară, se recomandă VARIANTA 4 de colorare a faţadelor
(cu rezalitul în culoare neutră, aceeaşi pentru toate blocurile şi culoarea parapetelor identică cu cea de pe faţadele opuse).

VARIANTA 2
- Culoarea planului principal este neutră.
- Rezalitul primeşte o culoare mai intensă, iar parapetele balcoanelor vor avea aceeaşi culoare, dar mai redusă ca intensitate
(vezi tabel culori, pag. 38 ).
- Faţadele laterale fară balcoane pot primi parţial (conf. desenului) o culoare mai puternică, aceeaşi culoare folosită la rezalit.
* Culoarea rezalitului şi a parapetelor este aceeaşi pe faţada principală şi pe cea posterioară.
Excepţie fac incintele închise de blocuri, unde, către curtea interioară, se recomandă VARIANTA 4 de colorare a faţadelor
(cu rezalitul în culoare neutră, aceeaşi pentru toate blocurile şi culoarea parapetelor identică cu cea de pe faţadele opuse).
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

Propuneri cromatice pentru blocuri tip P,PB sau PC

VARIANTA 3
- Culoarea planului principal este neutră.
- Parapetele balcoanelor primesc o nuanţă mai intensă, iar rezalitul va avea aceeaşi culoare dar mai redusă ca intensitate
(vezi tabel culori, pag. 38).
- Faţadele laterale fară balcoane pot primi parţial (conf. desenului) o culoare mai puternică, aceeaşi culoare folosită la rezalit.
* Culoarea rezalitului şi a parapetelor este aceeaşi pe faţada principală şi pe cea posterioară.
Excepţie fac incintele închise de blocuri, unde, către curtea interioară se recomandă VARIANTA 4 de colorare a faţadelor
(cu rezalitul în culoare neutră, aceeaşi pentru toate blocurile şi culoarea parapetelor identică cu cea de pe faţadele opuse).

VARIANTA 4
- Culoarea planului principal este neutră.
- Rezalitul va fi colorat într-o nuanţă neutră dar mai intensă decât planul principal al faţadei (vezi tabel culori, pag. 38 ).
- Parapetele balcoanelor primesc o culoare mai intensă
- Faţadele laterale fară balcoane pot primi parţial (conf. desenului) o culoare mai puternică, aceeaşi culoare folosită la rezalit.
* Culoarea rezalitului şi a parapetelor este aceeaşi pe faţada principală şi pe cea posterioară.
Excepţie fac incintele închise de blocuri, unde, către curtea interioară se recomandă VARIANTA 4 de colorare a faţadelor iar
în exterior poate fi aleasă o alta variantă.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

Propuneri cromatice pentru blocuri tip P,PB sau PC
CULORI PROPUSE PENTRU
PLANUL PINCIPAL AL FAŢADEI

CULORI PROPUSE PENTRU
CORNIŞĂ / ATIC

CULORI PROPUSE PENTRU
SOCLU

NCS S 1002-Y50R

NCS S 2005-Y50R

NCS S 4502-Y50R

NCS S 1502-Y50R

NCS S 2002-Y

NCS S 4502-Y

NCS S 1002-Y

NCS S 2500-N

NCS S 4500-N

NCS S 1502-Y

NCS S 1000-N

NCS S 1500-N

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

Propuneri cromatice pentru blocuri tip P,PB sau PC
CULORI PROPUSE PENTRU
REZALIT ŞI
PARAPET BALCOANE

CULORI PROPUSE PENTRU
REZALIT ŞI
PARAPET BALCOANE

ÎNCHISE

ÎNCHISE

DESCHISE

NEUTRE

NCS S 2030-Y70R

NCS S 3010-Y70R

NCS S 2010-Y70R

NCS S 2005-Y50R

NCS S 2030-Y10R

NCS S 3010-Y10R

NCS S 2010-Y10R

NCS S 2002-Y

NCS S 2030-G30Y

NCS S 3010-G30Y

NCS S 2010-G30Y

NCS S 2500-N

NCS S 2020-B

NCS S 3010-B

NCS S 2010-B

NCS S 3020-R70B

NCS S 3010-R70B

NCS S 2010-R70B

NCS S 3020-R

NCS S 3010-R

NCS S 2010-R

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

P r o p u n e r i c r o m a t i c e p e n t r u b l o c u r i t i p AN , Q s a u R

VARIANTA 1
- Culoarea planului principal este neutră.
- Parapetele balcoanelor vor primi o culoare neutră, dar mai deschisă decât planul principal.
- Fâşiile orizontale vor fi colorate mai intens.

VARIANTA 2
- Culoarea planului principal este neutră; la fel şi culoarea parapetului balcoanelor, dar mai închisă.
- Fâşiile orizontale vor fi colorate mai puternic, în 3 intensităţi diferite ale aceleaşi culori (vezi tabel culori, pag. 42), cea mai
închisă fiind întotdeauna mai jos.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

P r o p u n e r i c r o m a t i c e p e n t r u b l o c u r i t i p AN , Q s a u R

VARIANTA 3
(blocul are parter comercial şi/sau faţada existentă este împarţită în registre de fâşii la nivelul planşeelor)
- Culoarea planului principal este neutră, fâşiile orizontale vor fi refăcute într-o nuanţă mai închisă decât planul principal.
- Parapetele balcoanelor primesc o nuanţă mai intensă, iar parterul comercial va avea aceeaşi culoare dar mai redusă ca
intensitate (vezi tabel culori, pag. 42).

VARIANTA 4
(faţada existentă este împarţită în registre de fâşii la nivelul planşeelor şi/sau planul principal avansează parţial)
- Culoarea planului principal este neutră, fâşiile orizontale vor fi refăcute într-o nuanţă mai deschisă decât planul principal.
- Parapetele balcoanelor primesc o nuanţă mai intensă. Aceeaşi culoare se va aplica pe faţada laterală, care continuă după
muchie, pe faţadele lungi, pe un plan avansat faţă de cel principal (conf. Detaliu plan avansat)
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

P r o p u n e r i c r o m a t i c e p e n t r u b l o c u r i t i p AN , Q s a u R
CULORI NEUTRE PROPUSE PENTRU PLANUL PRINCIPAL ,
PARAPET BALCOANE, CORNIŞĂ / ATIC SAU
FÂŞII ORIZONTALE ÎNTRE NIVELURI

CULORI PROPUSE PENTRU
SOCLU

ÎNCHISE

DESCHISE

NCS S 2005-Y50R

NCS S 1002-Y50R

NCS S 4502-Y50R

NCS S 3005-Y50R

NCS S 1502-Y50R

NCS S 4502-Y

NCS S 2002-Y

NCS S 1002-Y

NCS S 4500-N

NCS S 2502-Y

NCS S 1502-Y

NCS S 2000-N

NCS S 1000-N

NCS S 2500-N

NCS S 1500-N

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

P r o p u n e r i c r o m a t i c e p e n t r u b l o c u r i t i p AN , Q s a u R
CULORI INTENSE PROPUSE PENTRU
PLANUL FAŢADEI, PARAPET BALCOANE SAU
FÂŞII ORIZONTALE ÎNTRE FERESTRE

NCS S 2040-Y70R

NCS S 2030-Y70R

NCS S 3010-Y70R

NCS S 2010-Y70R

NCS S 2040-Y10R

NCS S 2030-Y10R

NCS S 3010-Y10R

NCS S 2010-Y10R

NCS S 2040-G30Y

NCS S 2030-G30Y

NCS S 3010-G30Y

NCS S 2010-G30Y

NCS S 2030-B

NCS S 2020-B

NCS S 3010-B

NCS S 2010-B

NCS S 3030-R70B

NCS S 3020-R70B

NCS S 3010-R70B

NCS S 2010-R70B

NCS S 3030-R

NCS S 3020-R

NCS S 3010-R

NCS S 2010-R

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

Propuneri cromatice pentru blocuri tip X

VARIANTA 1
- Planul principal este colorat în 2 nuanţe care sunt aplicate conform desenului de mai sus.
- Parapetele balcoanelor şi ferestrelor vor primi o culoare neutră, dar mai deschisă decât planul principal.
- Faţadele laterale primesc culorile planului principal şi pot fi mai închise (vezi tabel culori, pag. 44). Această culoare mai
închisă continuă pe faţadele lungi conform desenului.

VARIANTA 2
- Planul principal este colorat în 2 nuanţe care sunt aplicate conform desenului de mai sus.
- Parapetele balcoanelor şi ferestrelor vor primi aceleaşi culori ca şi planul principal, dar mai închise (vezi tabel culori, pag. 44).
- Faţadele laterale primesc culorile planului principal. Această culoare continuă pe faţadele lungi conform desenului.
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Propuneri cromatice şi tabel de culori

Propuneri cromatice pentru blocuri tip X
CULORI PROPUSE PENTRU
PLANUL PRINCIPAL , PARAPET BALCOANE,
ŞI FAŢADE LATERALE

CULORI NEUTRE PROPUSE
PENTRU
PARAPET FERESTRE ŞI
BALCOANE

CULORI PROPUSE
PENTRU
SOCLU

ÎNCHISE

ÎNCHISE

DESCHISE

NCS S 2030-Y70R

NCS S 3010-Y70R

NCS S 2010-Y70R

NCS S 1002-Y50R

NCS S 4502-Y50R

NCS S 2030-Y10R

NCS S 3010-Y10R

NCS S 2010-Y10R

NCS S 1502-Y50R

NCS S 4502-Y

NCS S 2030-G30Y

NCS S 3010-G30Y

NCS S 2010-G30Y

NCS S 1002-Y

NCS S 4500-N

NCS S 2020-B

NCS S 3010-B

NCS S 2010-B

NCS S 1502-Y

NCS S 3020-R70B

NCS S 3010-R70B

NCS S 2010-R70B

NCS S 1000-N

NCS S 3020-R

NCS S 3010-R

NCS S 2010-R

NCS S 1500-N

NOTE: 1 Din cauza procesului de tipărire, între culorile acestui tabel şi culorile (reale) din paletarul NCS pot exista diferenţe.
2 În cadrul proiectului tehnic de reabilitare pot fi alese şi alte culori în afara celor prezentate mai sus, dacă acestea se
încadrează în grupurile de culori propuse şi sunt cât mai apropiate de nuanţele din tabel.
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Anexe

Anexa 1
Ansambluri şi clădiri cu valoare deosebită
Este recomandabil ca, pentru blocurile aparţinând acestor ansambluri, refaţadizarea în urma reabilitarii termice să fie astfel
realizată încât proiectele tehnice sunt precedate de studii şi cercetări de arhivă privind caracterul iniţial al materialelor şi
culorilor utilizate.
Ansamblul Rogerius (Aleea Rogerius)

Ansamblul Bulevardul Dacia (D-uri)

Ansamblul Strada Sovata (C-uri)

Ansamblul Splaiul Crişanei

Ansamblul Piaţa 1 DecembrieStrada Kogalniceanu

Ansamblu Calea Mareşal A. Averescu

Blocuri nr. 31 şi 29, zona Parcul Traian

Bloc B125, str. Nufărului
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Anexa 2

Ansamblul Splaiul Crişanei (1968)
În vederea asigurării unităţii şi coerenţei ansamblului, se
recomandă ca proiectul tehnic de reabilitare să fie elaborat
pentru întregul ansamblu, chiar dacă implementarea sa se
realizează etapizat.
Cromatică
-faţade: două, maxim trei nuanţe de gri deschis, spre alb,
tonuri calde
-socluri: gri închis
Materiale şi texturi
-planul principal, soclu, balcoane, brâuri, atice: tencuieli
decorative cu granulozitate similară celor originale. Se va
acorda o atenţie desebită diferenţierii diferitelor suprafeţe/
elemente prin granulozitatea tencuielilor.
-elemente de detaliu: placaje ceramice (mozaic), în poziţii,
dimensiuni şi nuanţe similare celor originale (termosistemul
va utiliza materiale speciale pentru tipul de placaj selectat,
recomandate de producători)

Tâmplării apartamente
-subîmpărţirile şi culorile le vor respecta pe cele originale.
Tâmplăriile vor fi mate. Nu se va utiliza sticlă reflectivă/
reflectorizantă.
Tâmplării case de scări
-subîmpărţirile şi culorile le vor respecta pe cele originale.
Tâmplăriile vor fi mate. Nu se va utiliza sticlă reflectivă/
reflectorizantă.
Tâmplării accese
-se vor păstra şi recondiţiona cele originale, metalice,
inclusiv prin introducerea de sticlă performantă energetic
Balcoane
-nu se recomandă închiderea balcoanelor, termoizolaţia
realizându-se la nivelul zidurilor exterioare. În cazul închiderii
balcoanelor se va stabili unui tip unitar de închidere, corelat
cu proporţiile şi cromatica faţadelor.

Elementele care nu fac obiectul reabilitării termice, cum ar fi
pergolele exterioare ale teraselor blocurilor turn, copertinele
din zona acceselor, parapete etc vor primi acelaşi finisaj ca şi
faţadele.
Se recomandă ca, odată cu refacerea straturilor hidro
şi termoizolante la nivelul superior al blocurilor, să fie
îndepărtate acoperişurile cu şarpantă, iar terasele să fie
amenajate, inclusiv cu vegetaţie, pentru utilizare curentă, în
beneficiul locatarilor.
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Anexa 3

Ansamblul Strada Sovata (C-uri, 1973)
În vederea asigurării unităţii şi coerenţei ansamblului, se
recomandă ca proiectul tehnic de reabilitare să fie elaborat
pentru întregul ansamblu, chiar dacă implementarea sa se
realizează etapizat.
Cromatică
- faţade: o singură nuanţă de gri deschis, ton cald
-socluri: gri închis
Materiale şi texturi
- amplasarea finisajelor se va face conform soluţiei originale
tencuială decorativă similară Terasit şi placaje ceramice cu
aspect de cărămidă, în nuanţe cît mai apropiate de cele
originale. Se recomandă utilizarea de plăci ceramice cu două
pînă la trei nuanţe apropiate, care se vor amesteca aleatoriu,
în proporţii similare (termosistemul va utiliza materiale
speciale pentru tipul de placaj selectat, recomandate de
producători).
-se va acorda o atenţie deosebită respectării modului în
care cele două finisaje sînt puse în operă, în mod special

placajul de cărămidă şi detaliul de îmbinare, pe muchiile
clădirii, a celor două finisaje.
Tâmplării apartamente
-subîmpărţirile şi culorile le vor respecta pe cele originale.
Tâmplăriile vor fi mate. Nu se va utiliza sticlă reflectivă/
reflectorizantă.
Tâmplării case de scări
- subîmpărţirile şi culorile le vor respecta pe cele originale.
Tâmplăriile vor fi mate. Nu se va utiliza sticlă reflectivă/
reflectorizantă.
Tâmplării accese
- se vor păstra şi recondiţiona cele originale, metalice,
inclusiv prin introducerea de sticlă performantă energetic
Balcoane
- nu se recomandă închiderea balcoanelor, termoizolaţia
realizându-se la nivelul zidurilor exterioare. În cazul închiderii
balcoanelor se va stabili unui tip unitar de închidere, corelat
cu proporţiile şi cromatica faţadelor.
Se recomandă ca, odată cu refacerea straturilor hidro
şi termoizolante la nivelul superior al blocurilor, să fie
îndepărtate acoperişurile cu şarpantă, iar terasele să fie
amenajate, inclusiv cu vegetaţie, pentru utilizare curentă, în
beneficiul locatarilor.
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Anexa 4

Ansamblul Piaţa 1 Decembrie – Strada
Kogălniceanu (1961)
În vederea asigurării unităţii şi coerenţei ansamblului, se
recomandă ca proiectul tehnic de reabilitare să fie elaborat
pentru întregul ansamblu, chiar dacă implementarea sa se
realizează etapizat.
Cromatică
- faţade: nuanţe desaturate de ocru, verde, bordeaux, gri
deschis etc. Selectarea se va face cu observarea culorilor
originale
- socluri: gri
- faţadele interioare ale cursivelor – nuanţele se vor stabili
prin studii cromatice
Materiale şi texturi
- amplasarea finisajelor se va face conform soluţiei originale
suprafeţele principale: tencuială decorativă similară Terasit
(termosistemul va utiliza materiale speciale pentru tipul de
placaj selectat, recomandate de producători).
- alte elemente ale faţadei: tencuială cu granulozitate mai

mică decât cea principală. Se va acorda o atenţie desebită
diferenţierii diferitelor suprafeţe/elemente prin granulozitatea
tencuielilor.
Tâmplării apartamente
- subîmpărţirile şi culorile le vor respecta pe cele originale.
Tâmplăriile vor fi mate. Nu se va utiliza sticlă reflectivă/
reflectorizantă.
Tâmplării case de scări
- subîmpărţirile şi culorile le vor respecta pe cele originale.
Tâmplăriile vor fi mate. Nu se va utiliza sticlă reflectivă/
reflectorizantă.
Tâmplării accese
- se vor păstra şi recondiţiona cele originale, metalice,
inclusiv prin introducerea de sticlă performantă energetic
Balcoane
- nu se recomandă închiderea balcoanelor, termoizolaţia
realizându-se la nivelul zidurilor exterioare.

În cazul închiderii balcoanelor se va stabili unui tip unitar de
închidere, corelat cu proporţiile şi cromatica faţadelor.
Elementele metalice (parapetele treptelor de acces,
parapetele laterale ale balcoanelor) se vor vopsi de preferinţă
cu o singură culoare sau într-un sistem cromatic unitar la
nivelul ansamblului.
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