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1. MEMORIU DE ARHITECTURA 
 

 

Capitolul I -  DATE GENERALE 

 
I.1 Obiectul proiectului 

Denumirea obiectului « Restaurarea şi  revitalizarea monumentului istoric "CONACUL 
BARCSAY ACATIU" - MONUMENT ISTORIC COD LMI HD-II-m-B-
03249» 

 
Beneficiar   Municipiul Deva, Centrul Cultural „Drăgan Muntean” 

 Proiectant general  s.c. COMPACT  s.r.l. Deva – b- dul 22 Decembrie, bl. D2/ ap.13 
       Numar proiect  nr. 634/ 2019 , faza D.A.L.I. 
        

 
 Serviciile de proiectare contractate cu beneficiarul investiţiei pentru faza DALI cuprind urmatoarele: 
Studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, expertiza tehnica 
intocmita de expert MC si  documentatia  DALI.  

  La fazele DTAC + DTOE, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Asistenta Tehnica se va trece 
dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism Nr. 392 din 26.08.2019 si dupa aprobarea 
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii. 

  
I.2 Caracteristicile amplasamentului 

Incadrare in localitate si zona :   

Municipiul Deva este amplasat in Regiunea de Dezvoltare Vest, Judeţul Hunedoara are un potenţial 
favorabil prin accesul la două din principalele căi de comunicaţie naţionale şi europene  Autostrada Deva- 
Sibiu,  E68, respectiv magistrala feroviara Vinţu de Jos- Simeria, iar amplasamentul este in vecinatatea DJ 
687 Deva-Hunedoara .  

 
Imobilul  este situat in Judetul Hunedoara, localitatea Barcea Mica, Strada Campului, nr. 9, CF 64478 

Deva (CF vechi nr. 109) nr. cad 64478-C1 (top.3,4,5)/1 avand categoria de folosinta curti-constructii . 
 
Suprafata totala a terenului este de 6278 mp, aceasta cuprinde conacul, curtea si gradina. 
 

              Terenul este intravilan si  are proprietar:  Municipiul Deva, domeniul public,  imobilul situat in zona 
A, rang de ierarhizare: V. 

- intabulare, drept de proprietate, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 
- folosinta actuala:  curti constructii 
- destinatia este conforma cu prevederile  PUG Municipiul Deva  aprobat cu HCL 223/1999. 

Cladirea este situata in UTR 28-CE-ISct28-  zona are destinatia cult si cultura si alte subzone. 
Acestea sunt evidentiate in Certificatul de urbanism Nr. 392 din 26.08.2019 emis de MUNICIPIUL DEVA. 
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Descrierea terenului :  
 

Imobilul este inscris in Lista monumentelor istorice  publicata in MO nr. 133 bis/15.02.2016 la nr. 
crt. 180 cod LMI: HD-II-m-B-03249 denumire Conacul Barcsay Acatiu, localitatea Barcea Mica, Deva. 

Adresa monumentului de arhitectura este  Deva,  Localitatea Barcea Mica, Strada Campului Nr. 9, 
judetul Hunedoara. 
  
a) descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în 
plan); 
      Amplasamentul este situat in Judetul Hunedoara, intravilanul Municipiului Deva, Localitatea Barcea 
Mica,  Strada Campului Nr.9.  

Acesta se invecineaza conform planului de situatie  astfel:  
- spre Est cu Raul Cerna 
- spre Nord cu domeniul public 
- spre Sud cu proprietete privata 
- spre Vest cu stada Campului-domeniul public.  

Terenul are suprafata de 6728 mp.  
Constructia existenta  C1 (conacul propriu-zis) are suprafata construita de 311 mp, suprafata  

desfasurata 809 mp, fiind inscrisa in lista monumentelor istorice 
cod  LMI HD-II-m-B-03249. 

Cladirea are demisol, parter si un etaj si forma literei "L" cu dimensiunile 23,83 m x 21,11 m. 
demisolul are suprafata de 140 mp si a avut ultima destinatie de magazie/depozit de materiale didactice. 

Alaturat acesteia a fost realizata dupa anul 1960 o anexa (C2) cu aria construita de 7 mp destinata 
a fi camera tehnica. Fantana notata in extrasul de carte funciara C3 are suprafata de 1 mp si a fost 
acoperita cu o placa din beton.  Deasemenea, in incinta a fost construit un grup sanitar uscat, neinscris in 
cartea funciara, cladire ne functionala ce are inchiderile, acoperisul si finisajele sunt distruse. 
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Constructia existenta cunoscuta sub denumirea de Conacul lui Acatiu Barcsay este situata pe o 
colina inalta de 6-7 m ce ofera o priveliste spre intreaga vale a Cernei pana catre Deva si cuprinde o parte 
din valea Muresului si din muntii din apropiere. 

Accesul in incinta se realizeaza din strada Campului  pe o aleee ne sistematizata si ne delimitata 
fata de zona verde. In incinta nu sunt organizate parcari.  

Cladirea conacului este retrasa de la aliniamentul stradal la circa 55 m, iar in partea stanga prima 
constructie este la o distanta  de 32 m fata de cladirea monument istoric.  

Fostul conac nu are alei pietonale si nici spatii verzi amenajate, la limita proprietatii spre vest si 
nord exista vegetatie spontana, neintretinuta.  In incinta sunt 3 arbori foiosi. 

Imprejmuirea actuala nu inchide intreaga proprietate, o parte a acesteia este din zidarie cu stalpi 
avand o poarta si panouri metalice catre strada, iar in interiorul proprietatii exista stalpi si placile din beton 
ale vechii imprejmuiri care este incompleta si distrusa peste 80% din lungime. 

Imprejmuirea intregului teren aflat in proprietate lipseste. 
In curtea conacului a fost amenajat  de catre autoritatea locala un loc de joaca pentru copii ce 

contine cateva aparate de joaca asezate pe pamant. 
c) surse de poluare existente în zonă; 
Nu este cazul. 
d) particularităţi de relief; 

Planul de situatie a fost realizat pe baza ridicarilor topografice. Proprietatea prezinta o forma neregulata  
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in plan si  diferente variate de nivel (intre 2 si 6m). 
Limitele terenului sunt:  domeniul public spre Sud-Est si Nord -Est, o proprietete privata spre Sud si  

raul Cerna spre Nord-Vest.  
Cladirea conacului este amplasata pe o colina si nu  ridica  probleme  privind stabilitatea. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
  Localitatea Barcea Mica dispune de urmatoarele retele 

- retea de energie electrica 
- retea stadala de apa 
- retea de canalizare  
Posibilitatea de alimentare cu enegie electrica, apa , canalizare va rezulta urmare a solutiilor alese 

si a avizelor  solicitate de la furnizorii de utilitati.   
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare; 
 Nu este cazul. 
g) posibile obligaţii de servitute; 
  Nu este cazul. 
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii; 

În prezent, conacul nu este functional  si in incinta studiata nu sunt spatii verzi amenajate. 
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate 
 Se vor respecta prevederile  Planului Urbanistic General al Municipiului Deva– documentatie de 
urbanism nr 149/1998 aprobata cu HCL Deva nr. 223/1999  cu valabilitatea prelungita prin HCL Deva nr 
438/2015, modificata cu HCL Deva nr.111/2016 si HCL Deva nr.490/2018. 

Din certificatul de urbanism Nr. 392 din 26.08.2019  rezulta urmatoarele 
-  destinatia propusa este conforma  cu prevederile  PUG Municipiul Deva  aprobat cu HCL 223/1999. 
- cladirea conacului este situata in UTR 28-CE-ISct28- iar zona are destinatia cult si cultura si alte  
subzone. 

 
Istoricul monumentului de arhitectură  

Conacul a fost ridicat pentru a fi locuit de una din familiile controversate din trecutul Transilvaniei, 
care se pare ca a dat si denumirea localității. Se spune că această denumire provine de la Negedik,( al 
patrulea ) și a fost proprietatea celui mai mic dintre descendenți familiei Barcsay, o fată care a primit satul 
drept zestre. Volumul acestuia domina  zona de N-V a satului Barcea Mica. 

Ulterior, conacul a functionat ca scoala si gradinita, apoi magazin satesc.  
 In anul 1918 cladirea a fost devastata de catre sateni si lipsita de unele pietre decorative 

care serveau ca ancadramente ale usilor de la etaj, după care au fost inchise cu zidarie de caramida. 
 Cladirea este dispusa de 3 nivele: subsol, parter si etaj. La subsol se afla o pivnita cu bolta. Dupa 
naționalizare la parter, intr-o aripa a cladirii a fost amenajata o sala de clasa si un camin cultural. Cealalta 
aripa a fost folosita ca și casa de locuit pentru invatatori, iar ulterior acolo a funcționat pana in anii 90 
magazinul satesc. La etaj mai sunt doar 3 camere, doua din ele avand bolti din caramida. Pana prin anii 60 
ai secolului trecut aceste camere erau folosite de catre locuitorii din sat ca afumatori pentru mezeluri si 
carne. 

In cadrul documentatia intocmite pentru obtinerea avizului MCIN a fost realizat si studiul istoric 
aferent monumetului "CONACUL BARCSAY ACATIU"- MONUMENT ISTORIC », studiu care este parte a 
documentatiei.  
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 Conditii de clima :  zonei studiate ii este specifica clima temperat continentala, avand etajare pe 
verticala si caracterizata prin : precipitatii neuniform repartizate, vant ce bate din partea nord-estica si 
temperatura medie in luna ianuarie cuprinsa intre valorile -2°C si -10°C. 

Zona seismica : 
Din punct de vedere seismic, reglementarea tehnica cu indicativ P100/2006 (Cod de proiectare 

seismic – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri), incadreaza zona studiata intr-o zona 
seismica pentru care, in termeni de valori de varf, acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,08 g si 
perioada de colt,   Tc = 0,7 sec (pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani).  

Particularitati geotehnice : 

  Concluziile studiului geotehnic efectuat pe amplasament sant urmatoarele : 
- perimetrul analizat prezinta stabilitate generala, nu s-au semnalat in amplasament fenomene 

fizico-geologice active ; 
- din punct de vedere hidrogeologic, perimetrul analizat este dependent de regimul apelor din 

colectorul principal al zonei – raul Sibisel si de regimul precipitatiilor ; 
- nivelul apelor subterane apare in teren la cota relativa de -3,10 ÷ -3,50 m, avand un caracter 

usor ascendent ; 
- fundatiile nu coboara sub nivelul apei subterane ; 
- din punct de vedere al riscului geotehnic, pe baza factorilor de influenta, structura in cauza se 

poate incadra in « categoria geotehnica 1 » (risc geotehnic redus) ;  
- in urma analizarii rezultatelor obtinute se observa ca fundatiile castelului sunt asezate pe 

aluvionarul grosier, alcatuit din pietrisuri cu bolovanisuri - presiunea conventionala, pconv 
pentru stratul de fundare al fundatiilor castelului, conform STAS 3300 / 2 / 1985 este: p`conv = 
350 kPa ; 

- In cazul folosirii ca si teren de fundare, argila prafoasa nisipoasa, se recomanda ca si cota 
minima de fundare Df = -1.20 m fata de cota terenului natural din zona la momentul efectuarii 
studiului – presiunea conventionala, pconv pentru stratul de fundare, conform STAS 3300 / 2 / 
1985 este: p`conv = 335 kPa ; 

  
 Asigurarea utilitatilor : 

Alimentarea cu energie electrica. 
 Proiectul cuprinde urmatoarele categorii de instalatii electrice: 

- Instalatii electrice de iluminat normal, iluminat de securitate pentru evacuare, si iluminat de 
securitate impotriva panicii;  

- Instalatii electrice de prize;  
- Instalatii electrice de protectie împotriva electrocutarilor accidentale; 
- Instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice; 

 La întocmirea proiectului s-a tinut seama de urmatorele normative si normele in vigoare: I-7/2011, 
NTE-007, NP 061,062, I-18, Normativele ENEL, Norme generale de protectie împotriva incendiilor la 
proiectarea si executarea instalatiilor, precum si a tuturor reglementarilor tehnice în vigoare la data 
întocmirii proiectului.  

Puterea maximă se aprobă prin AVIZ TEHNIC DE RACORDARE emis de furnizor, la solicitarea 
beneficiarului, în baza Autorizaţiei de Construire a obiectivului. 
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Alimentarea cu energie electrică  
Alimentarea instalatiei electrica a cladirii se va face de la reteaua existenta in zona. 
Distribuţia energiei electrice se face separat pentru iluminat, prize şi receptorii de fortă, conform 

schemelor electrice de la tablourile TG - subsol, TD - parter, TD - etaj, TCT– demisol si TCIP ( pentru 
iluminat de securitate impotriva panicii ). 

Tablourile electrice se vor confecţiona şi echipa cu aparataj având agrement tehnic de societate 
specializată în producerea tablourilor de distribuţie de joasă tensiune. 

Protecţia la suprasarcină şi la scurtcircuit se realizează cu întrerupătoare automate prevăzute cu 
relee de protecţie termică şi electromagnetică montate în tablourile de distribuţie.  

Tablourile de distribuţie se prevăd cu dispozitive diferenţiale de protecţie de 30 mA instalate pe 
circuitele de prize. Tabloul general se prevede cu dispozitiv diferenţial de protecţie de 300 mA instalat pe 
alimentare, dispozitive diferentiale de protectie de 100mA pe circuitele de plecare la alimentarea tablourilor 
de distributie. 

Conductorul de protecţie din tablouri va fi separat de conductorul neutru al sursei de alimentare. 
 

Alimentarea cu energie termica 
Centrala termica 
Agentul termic va fi produs de catre o centrala termica cu combustibil solid ce va fi construita 

intr-un corp separat de ce al conacului.  Functionarea centralei electrice va fi automatizata, necesitand 
interventii minime din partea personalului de exploatare. Centrala termica va fi folosita atat pentru 
producerea agentului termic necesar incalzirii spatiilor, cat si pentru producerea agentului termic necesar 
prepararii apei calde menajere.  

Prepararea apei calde menajere 
Apa calda menajera va fi prepararata in regim prioritar fata de sistemul de incalzire. Apa calda 

menajera va fi preparata cu ajutorul unui boiler cu o serpentina, alimentat cu agent termic de la centrala 
termica. La amplasarea, montarea şi exploatarea utilajlelor se va ţine cont de prescripţiile furnizorului date 
în fişele tehnice şi în cărţile tehnice de exploatare. De asemenea se va ţine cont de calităţile pe care apa 
trebuie să le îndeplinească.  
 
 Alimentarea cu apa si canalizare 
 Alimentarea cu apa rece de consum menajer se va realiza de la reteaua de apa a localitatii. 
Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a caror apa indeplineste conditiile de 
potabilitate – Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa nepotabila si nici 
solutii de folosire a acesteia. Cladirea conacului si  cladirea nou propusa ( centrala termica + grupurile 
sanitare) vor dispune de o echipare completa cu obiecte sanitare si accesorii: vase de closet cu 
rezervor montat la semiinaltime, lavoare, cazi de baie, cabine de dus, spalatoare din inox. Distantele 
minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 
1504. Reteaua de alimentare cu apa calda si rece din interiorul cladirii se va realiza din teava de 
polipropilena, cu diametrele indicate pe planse. Coloanele verticale vor fi realizate din teava de 
polipropilena si se vor izola. Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru 
obiectele sanitare, conductele de distributie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele 
de distributie a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de constructie 
prin intermediul unor bratari de dimensiunea tronsonului calibrat. Apa calda menajera necesara 
consumului se va realiza de la centrala termica proiectata. 

Instalatii interioare de canalizare ape uzate menajere 
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Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 – „Normativ privind 
conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”. La amplasarea conductelor 
si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativului I9. Astfel s-a 
asigurat conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin gravitatie, respectandu-
se gradul de umplere maxim admis de 0,65. La realizarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor 
uzate menajere se vor utiliza tevi din PP pe coloane si tevi din PVC-KG pentru conductele ingropate sub 
placa, cu dimensiunile indicate pe planuri. Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse spre caminele 
exterioare. Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare ale cladirii, prin sifoanele acestora si 
apoi orizontal pana la coloana. Toate conductele de legatura se vor monta cu panta prevazuta pe planse 
pentru o corecta descarcare a apei uzate menajere din obiectul sanitar. Diametrele conductelor orizontale 
de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din conditiile functionale si 
constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din conditii constructive si hidraulice comform STAS 
1795. Pentru evacuarea apelor de pe suprafetele pardoselilor, din grupurile sanitare, bai si bucatarie, s-au 
prevazut sifoane de pardoseala, mentinerea garzii hidraulice la aceste sifoane se va realiza prin racordarea 
un obiect sanitar cu utilizare frecventa. Ventilarea coloanelor de canalizare se va face cu conducte de 
ventilare realizate prin prelungirera coloanelor verticale pana deasupra invelitorii si protejate la partea 
superioara cu o caciula de protectie. Se vor prevedea tuburi (piese) de curatire la schimburi de directie, la 
ramificatie greu accesibila pentru curatarea din alte locuri, precum si pe trasee rectilinii lungi, la distantele 
indicate in „Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-2015”.  

Instalatii sanitare exterioare de alimentare cu apa 
Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a caror apa indeplineste 

conditiile de potabilitate – Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa nepotabila 
si nici solutii de folosire a acesteia. Alimentarea cu apa rece potabila se va face de la reteaua existenta, 
apa provenind de la un put forat existent pe proprietate. Distributia apei reci se va face ramificat, cu teava 
PEHD PN6, avand diametrul de 50 mm. Traseele si diametrele se pot citi si de pe planse. 

Instalatii sanitare exterioare de canalizare menajera 
Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 – „Normativ privind 

conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”. La realizarea instalatiilor 
exterioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PVC-KG . Racordarea coloanelor de 
canalizare menajera interioare aferente cladirii, la reteaua de canalizare menajera din incinta se va realiza 
din tuburi PVC-KG Dn 110 mm. In incinta se prevad camine de racord sau camine de vizitare si camine de 
schimbarea de directie; acestea se vor realiza din tuburi de beton cu diametrul de 1000 mm si vor fi 
acoperite cu capac si rama din fonta de tip carosabil sau necarosabil in functie de locul in care se gaseste 
amplasat caminul. Legaturile dintre camine se va face tot cu tuburi din PVC-KG. Apele uzate menajere 
colectate prin reteaua de canalizare vor fi conduse prin caminul de racord existent spre reteaua de 
canalizare exietenta in afara incintei. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de 
montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativului I9.  

Apele pluviale vor fi  preluate de o rigola deschisa si  vor fi conduse conform solutiei de colectare a 
apelor pluviale. 

 
 Accese pietonale şi auto la amplasament  
 Se va realiza o parcare aferenta vizitatorilor in conformitate cu prevederile HGR nr 525 din 1996 
privind aprobarea regulamentului gerenral de urbanism . 
Se vor realiza lucrari de sistematizare verticală a terenului, se vor propune alei si platforme si spatii de 
parcare . 
  

http://www.compact.ro/
mailto:compact_deva@yahoo.com
mailto:proiectare@compact.ro


 
s.c. COMPACT 
s.r.l. Deva 

www.compact.ro 
 
compact_deva@yahoo.com 
proiectare@compact.ro     

 

Registrul comertului : J20/ 1272/ 1991     Cod SIRUES :205256721     

Cod fiscal : RO 2112388       Capital social: 300.000 RON       

B- dul 22 Decembrie,  bl.D2, sc.2, ap.13, Deva, Jud. Hunedoara, cod 330084   

Telefon/ Fax: 0254/ 225207, 0254/ 233236 Telefon mobil: 0722-249.528, 0728-052.942                                                                                                     

Cont IBAN B.R.D.Deva : RO71 BRDE 220S V037 1012 2200    

Cont Trezorerie Deva : RO31 TREZ 3665 069X  XX00 0915 

 

 

  

  

 

Denumire proiect : 
« Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric „Conacul Barcsay Acațiu” – cod 

LMI HD-II-m-B-03249 », str. Câmpului, nr.9, Bârcea Mică, judetul Hunedoara 
Pag.7/ 25 

 

I.3 Caracteristicile fondului construit existent 
Imobilul aferent obiectivului de investitie este alcatuit din : 
➢ Teren,  S=6728,0 mp. 
➢ Constructii  

- Conac+anexa CT 
Suprafaţa construită la sol =  311 mp 
Suprafaţa desfăşurată = 809 mp 
POT maxim propus = 4.62 % 
CUT maxim  propus = 0,12 

 Regim de înălţime :  
- Conac – Sp+P+1E ;  
- Anexa CT – propusa pt demolare – P 

 

I.4.  Caractersiticile construcţiilor  
I.4.1.  Caractersiticile construcţiilor propuse spre desfiintare: 
Functiunea construcţiei : 

• Grup sanitar exterior  - Parter 

• Camera tehnica- constructie adaugata dupa anii 1960 - Parter  
                                       Su=4.44 mp 

 
I.4.2. Caractersiticile construcţiei propuse : 
Functiunea construcţiei principale C1 - restaurate: 

• Denumire      Centru pentru cunoasterea traditiilor (conac) 
- H max. coama = + 11,85 m 
- H max. cornisa = + 7,33 m 
- H max. cornisa cursiva = + 6,10 m  
- regim de inaltime :    Sp + P + 1  
      
- Suprafata construita subsol              -Sc,d = 198,25 mp 
- Suprafata construita parter    -Sc,p = 369,60mp   
- Suprafata construita etaj 1  -Sc,e = 369,60 mp 
- Suprafata construit desfasurata   -Scd  = 937,60 mp   
- Suprafata utila totala   -Su    =  680,95 mp  

Functiunea construcţiei C2 - propuse: 

• Denumire        Centrala termica, grup sanitar si pavilion arta si traditie populara 
- H max. coama = + 5.55 m 
- H max. cornisa = +3.13 m  
- regim de inaltime :     P    
- Suprafata construita parter              -Sc = 223 mp 
- Suprafata construit desfasurata   -Scd  = 223 mp   
- Suprafata utila totala   -Su    =187.55 mp  
■ Constructia existenta si consructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA « C » DE 

IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA « III » DE IMPORTANTA (conform 
Codului de Proiectare seismica P100/1 -2013). 
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 Capitolul Il -  DESCRIEREA FUNCTIONALA 

SITUATIA EXISTENTA 

 Obiectivul general al proiectului este restaurarea, funcţionalizarea şi introducerea în circuitul turistic  
a Conacului BARCSAY ACATIU prin realizarea unui centru pentru punerea in valoare a traditiilor, 
istoriei, gastronomiei si portului popular in zona Judetului Hunedorara, suport al dezvoltarii durabile si 
al cresterii economice. 
 Datorita amplasarii geografice, centrul va fi situat la intersecţia mai multor zone turistice unde 
se pot usor valorifica arta populară şi folclorul, se pot organiza ateliere meşteşugăreşti dar si spectacole 
tradiţionale, mese rotunde, ateliere de studiu,  festivaluri, etc. 

Pe langa refunctionalizarea spatiilor este necesara refacerea si punerea in valoare a 
finisajelordeoarece o parte din ferestre sunt zidite, refacerea pardoselilor, a acoperisului degradat si 
inlocuirea tiglei prin utilizarea de sindrila pentru invelitoare, tabla de cupru sau tigla solzi, indepararea 
tencuielilor si refacerea finisajelor, refacerea scarilor si restaurarea fatadelor, cladirea fiind intr-un satdiu 
avansat de degradare . 

Lista spatiilor interioare existente, grupata pe niveluri se prezinta astfel : 

Subsol parțial: 

 Pivnita 1    S =   20,45 mp  
 Pivnita 2               S = 106,23 mp  
Parter : 

             Sala 1     S = 55,87 mp 
 Scena      S = 14,74 mp 
 Sala 2                   S = 37,38 mp  
 Sala 3               S = 36,27 mp 
 Sala 4                 S = 37,55 mp 
 Grup sanitar   S = 20,50 mp 
             Acces pivnita                 S =   6,00 mp 
 Camera tehnica (corp-parazitar) S =4,44 mp  
Etaj 1: 

             Sala 5     S = 39,23 mp 
 Sala 6     S = 72,38 mp 
 Sala 7                   S = 38,30 mp  
 Sala 8                S = 36,27 mp 
 Sala 9                 S = 16,53 mp 
             Camera                             S =   2,68 mp 
 Pridvor                              S =   7,00 mp 

 

SITUATIA PROPUSA 

Descrierea funcţiunilor prevăzute a fi realizate în cadrul proiectului: 
- subsolul va deveni sală polivalentă pentru organizarea de întâlniri şi workshop-uri cu specialişti din 
domeniul culturii, expoziţii documentare şi/sau cu obiecte de patrimoniu, o mica sală de spectacole (teatru, 
film, diverse proiecţii) pentru comunitatea locală şi pentru actorii culturali si actorii populari din zona.  
- parterul şi etajul I vor fi amenajate ca spaţii expoziţionale şi săli pentru ateliere în domeniul educaţiei 
patrimoniului cultural,  a artelor vizuale,traditii si gastronomie, in arta de a pregati traditional produse 
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alimentare (bucatarie romaneasca, saseasca, maghiara, etc.) sau arta traditionala. Aceasta zona aduce 
vizitatorului preparate ecologice autohtone, unelte si produse traditionale mestesugaresti. Se propun spatii 
in care se vor putea organiza ateliere de creaţie şi dezvoltare personală dedicate copiilor si localnicilor din 
comunitatea locala. 

Conacul  va putea gazdui mai multe expozitii cu produse alimentare specifice zonale, diferite 
moduri de preparare a hranei diferentiate dupa zona folclorica si etnie (cunoscand ca in judet coexista 
alaturi de bucataria romaneasca si traditii culinare sasesti si maghiare).  

Pentru aceasta au fost gandite o succesiune de incaperi  structurate dupa zonele cu specific 
valoros a Judetului Hunedoara cu functiunile lor specifice traditionale. 

Ca exponate se vor regasii bucatarii, vase, retete tipice pentru gastronomia locala si 
transilvaneana. 

In incinta conacului unde va fi un pavilion expozitional de tipul bucatariilor de vara si o scena in aer 
liber. 

Suprafața totală a terenului = 6.728,0 mp 
C1 – Conac: 

Suprafața construită, subsol = 198,25 mp 
Suprafața construită la sol = 369,60 mp 
Suprafața construită, etaj = 369,60 mp 

C2 – Centrală termică, grupuri sanitare și pavilion de artă și tradiție populară 
Suprafața construită la sol = 223,00 mp 

 
Suprafaţa totală construită la sol =  592,60 mp 
Suprafaţa totală desfăşurată = 1.160,45 mp 
Suprafață alei carosabile = 857,92 mp 
Suprafață alei pietonale = 337,21 mp 
Suprafață construită scenă = 317,41 mp 
POT maxim propus = 8,80 % 
CUT maxim  propus = 0,17 

 Regim de înălţime : Conac – Sp+P+1E;  
Centrala termică, grup sanitar și pavilion artă și tradiție populară – P 

 
Imobilul aferent obiectivului cuprins in prezenta documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 

este alcatuit din urmatoarele cladiri : 

• CLADIRE PRINCIPALA  A MONUMENTULUI ISTORIC "CONACUL BARCSAY ACATIU": 
La aceasta constructie lista spatiilor interioare,  grupata pe niveluri se prezinta astfel : 

Subsol: 
S01 Garderoba                            S =   20,08 mp 
S02 Sală Multifunctională           S = 105,82 mp 
S03 Acces subsol            S =     6,00 mp 
Suprafață construită subsol = 198,25 mp   
Su, subsol = 131,90 mp 
 
Parter : 
P01 Sală "Tradiții și cultură locală"        S = 70,62 mp 
P02 Sală "Ținutul Hațegului"                  S = 37,38 mp 
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P03 Info cunoaștere tradiții și cultură     S = 36,28 mp 
P04 Sală "Ținutul Momârlanilor"            S = 37,56 mp 
P05 Grup sanitar             S = 20,50 mp 
P06 Casa scării exterioară            S = 18,64 mp 
Portic                                                       S = 63,91 mp 
Suprafaţa construită parter = 369,60 mp   
Su, parter = 284,90 mp 
 
Etaj 1: 
E01 Sală "Ținutul Pădurenilor"                S = 39,21 mp 
E02 Sală "Zona Valea Mureșului Mijlociu și Zona Orăstie" S = 72,37 mp 
E03 Sală "Zona Țara Zarandului"            S = 38,34  mp 
E04 Cameră administrator                       S = 36,27 mp 
E05 Bucătărie                           S = 16,72 mp 
E06 Baie                                                  S =   2,68 mp 
Pridvor                                                     S =   4,20 mp 
Balcoane                                                 St =   7,68 mp 
Cursivă                                                   S = 46,69 mp 
Suprafață construită etaj = 369,60 mp   
Su, etaj = 264,15 mp 
 

• C2   Centrala termica, grup sanitar si pavilion arta si traditie populara 

Pentru  functionarea vechii cladiri si pentru sprijinirea demersului  de refunctionalizare este 
necesara completarea ansamblului cu alte obiective si amenajari exterioare precum si cu interventii 
legate de amenajari exterioare in gradina  (pe mosia ) vechiului  conac. Aceste obiective sunt 
urmatoarele : 

• CENTRALA TERMICA, GRUPURI SANITARE SI PAVILION  DE ARTA SI TRADITIE POPULARA 
Se propun urmatoarele spatii necesare pentru functionarea si completarea functionilor propuse in 
conac :  
1. Centrala termica              S = 12.75  mp 
2. Vestiar                                        S = 4.10  mp  
3. Grup sanitar                           S = 4.10  mp 
4. Spalator vase                           S = 10.10  mp 
5. Depozit                                        S = 4.00  mp  
6. Hol                                        S = 4.00  mp  
7. Grup sanitar femei              S = 17.50  mp 
8. Grup sanitar barbati              S = 14.60  mp 
9. Grup sanitar pers. cu dizabilitati S = 5.00  mp 
10. Acces                                      S = 6.70  mp 
11. Pavilion                           S = 104.70  mp 
                      A.construita               S = 223 mp 

• SCENA SI PLATFORMA PENTRU CÂNTEC, DANS SI TRADITII FOLCLORICE  
Scena este in suprafata de 225 mp si are 2 rampe de scara pentru acces.  

• AMENAJARE PARCARE 

• AMENAJARI ALEI SIMPLE DIN PIATRA SAU PIETRIS   
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• AMENAJARI PEISAGERE SI ZONE VERZI  
Amenajarile peisagere vor constitui o parte a punerii in valoare a conacului. Acestea vor consta din 

urmatoarele: 
1. Realizare gazon si arbusti pereni sau gard viu  
2. Zone plantate cu grupari de arbori sub care se pot amenaja locuri pentru odihna 
3. Instalatii interioare de irigatii 
Descrierea acestui gen de lucrari este prezentata in memoriul de specialitate. 

• IMPREJMUIREA   
 In vederea protejarii si conturarii monumentului istoric, imprejmuirea conacului va fi realizata 
pe intreg conturul proprietatii pe lungimea totala de 390 m. In incinta se va intra prin doua porti metalice 
una situata in axul aleii principale a cladirii conacului si cealalta in partea de nord est a incintei. Aferent 
acestor intrari s-au prevazut alei pentru acces carosabil.  

Aceasta va fi realizata prin imbinarea unei imprejmuiri opace executata din zidarie, care va sublinia 
zonele de acces in incinta conacului cu o imprejmuire transparenta alcatuita din stalpi metalici, soclu 
din beton si placi prefabricate si inchideri cu panouri din plasa zincata, galvanizata si plastifiata. Partea 
zidita va fi tencuita si zugravita iar la cota superioara va avea un glaf din piatra.  

• LUCRARI DE DEMOLARI 
Anterior lucrarilor de constructii, reabilitare si amenajare se vor dezafecta atat constructia 

parazitara de langa conac (denumita in extrasul de carte funciara - C2  cat si  grupul sanitar exterior. 

 

Capitolul III-SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ 

Sistemul constructiv  
Situatia existenta 

 Obiectivul propus spre restaurare si revitalizare este monument istoric inscris in LMI cu COD HD-II-
m-B-03249 si necesita sa fie protejat si revitalizat. Cladirea a fost construita din piatra si caramida arsa 
avand ziduri groase de 0.90 m, constructorii folosind procedeul stingerii varului direct pe zid. Tavanul 
subsolului este sub forma de bolti initial cladirea a fost acoperita cu sindrila iar apoi cu tigla. 
 Cladirea nu se remarcă prin elemente decorative sau arhitecturale deosebite, atat interiorul, cat si 
exteriorul prezentandu-se destul de sobru si simplu. Conform spuselor batranilor satului, consemnate si în 
monografia editata de către Preotul Pantelimon Tarban în anul 2014 pe frontispiciul clădirii a fost zugravit 
chipul contesei care a stapanit castelul, după care in anul 1924 a fost acoperit cu tencuiala. La momentul 
actual acesta nu a putut fi identificat iar mai multe informatii despre starea picturii se vor obtine dupa 
desfacerea tencuielilor. 

Se va urmarii  readucerea constructiei la forma si la caracteristicile initiale, punerea in valoare a 
spatiilor  ample din interior  precum si a gradinii . 

Din punct de vedere constructiv pentru protejarea monumentului sunt necesare urmatoarele 
interventii: 

1. Măsuri pentru îndepărtarea apelor pluviale de lângă soclul clădirii 
2. Măsuri pentru repararea / înlocuirea învelitorii degradate 
3. Măsuri de punere în siguranță a șarpantei  
4. Măsuri pentru asigurarea climatului corespunzător necesar conservării monumentului istoric: 
aerisirea periodică, menţinerea curăţeniei, evitarea condensului; menţinerea unei temperaturi 
constante; menţinerea în funcțiune a golurilor originale, pentru ventilaţie, aerisire;  
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5. Măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instalației electrice și pentru protecţia faţă de foc;  
6. Măsuri de indepartare a lucrărilor parazitare constructia alaturata (C2) si grupul sanitar 
exterior. 
7. Refacerea finisajelor (tencuieli si zugraveli, pardoseli din dale din piatra naturala si caramida 
dublu presata) 
8. Dotarea spatiilor cu grupuri sanitare conform normativelor. 
9. Măsuri de indepărtare a vegetaţiei abundente, pentru protectia, pentru sistematizarea incintei 
si punerea in valoare a peisajului.  

 

Situatia propusa 
Revitalizarea conacului monument istoric, consta din refunctiionalizarea spatiilor existente si 

realizarea unor spatii auxiliare  atat pentru acces la spatiile de la etaj, cat si realizarea centralei termice, a 
grupurilor sanitare intr-un pavilon separat pentru ca spatiiile prouse sa poata functiona. 

 
1.   CONACUL- cladire  monument istoric 

A fost efectuata o expertiza de stabilitate care a stabilit interventiile structurale necesare pentru 
inlaturarea degradarilor. Aceste lucrari au fost identificate si detaliate in memoriul de rezistenta in care  sunt 
tratate in detaliu solutiile propuse in vederea restaurarii componentei de structura. 

Interventiile propuse asupra partii de arhitectura sunt descrise mai jos. 
 
DESTINATIA SPATIILOR 

Spatii situate la parter 
Spatiile destinate expunerii si prezentarii produselor si traditiilor populare  cuprind  urmatoarele 

sali: 
- Sala "Traditii si cultura locala" 
Situata in axul principal a alei de acces accest spatiu va fi amenajat ca spatiu de expunere si 

de prezentare a produselor si traditiilor populare specifice Judetului Hunedoara fiind un prim punct de 
contact cu tematica prezentata. 

- Sala "Tinutul Hategului" va prezenta  zona specifica hunedoreana care  este situata in Sud- 
Vestul judetului Hunedoara.Teritoriul aferent acesteia a adapostit de-a lungul vremii doua capitale ale 
pamantului romanesc: Gradistea Muncelului – capitala Daciei lui Decebal si Ulpia Traiana – capitala Daciei 
Romane. Este alcatuita din comunele : Baru, Bretea Româna, Densus, Gen. Berthelot, Lunca Cernii de 
Jos, Pui, Rachitova, Râu de Mori, Sarmizegetusa, Salasu de Sus, Sântamarie Orlea; orasul Calan si 
municipiul Hateg si cuprinde o populatie de 45.876 locuitori ( conform ultimului recensamant) si detine o 
suprafata de 1.585,16 km2. 

Ocupatiile traditionale din zona constau in: agricultura practicata, asolamentul anual sau 
bianual pe teren amenajat in terase: cereale (grau, secara, ovaz, mai putin porumbul); legume (cartof, 
fasole, varza), mineritul si metalurgia fierului, vanatoarea cu ajutorul curselor. Mestesuguri care aveau 
importanta in viata satului: dulgherit, instalatii hidraulice populare (mori de cereale, piue cu ciocanele, 
valtori, durace) 

In spatiul salii vor fi prezentatre urmatoarele piese specifice zonei: masa cu 6 scaune, blidarul 
si dulapul de vase,  stergare si tablouri specifice. 

Obiceiurile  populare pot fi prezentate in acest spatiu  prin inregistrari video semnificative 
pentru nasterea, nunta, inmormantarea in satele hategane. 
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 - Sala "Info cunoastere traditii si cultura"   
Propus ca un punct de informare, acest spatiu va cuprinde 3 birouri cu calculatoare prin care 

se vor putea obtine informatii generale despre traditia si cultura zonelor etnografice din judet. 
- Sala "Zona Tinutul Momârlanilor 

 Zona specifica Tinutulului Momârlanilor este asezata intr-o depresiune a Judetului Hunedoara, pe 
cele doua brate ale Jiului superior ( Jiul de Vest si Jiul de Est). Tinutul este alcatuit din : comuna Banita, 
orasele Aninoasa, Petrila, Vulcan, Uricani si municipiile Petrosani si Lupeni.si cumuleaza o populatie de 
114.639 locuitori ( conform ultimului recensamant) si o suprafata de 1.034,47 km2. Locuitorii acestei 
depresiuni se numesc jieni. Tinutul momarlanilor a fost populat prin roirea populatiei din Tara Hategului din 
localitati ca : Livadia, Coroiesti, Paros, Valea Lupului, Valea Daljii, Hobita, Rau Barbat si prin popularea cu 
oameni veniti din Marginimea Sibiului. 

Spatiul alocat acestei zone va cuprinde mobilierul locului, scaune, masa, lavita, lada zestre, blidar. 
Cu ajutorul tehnicii video in sala se vor putea prezenta ocupatiile  traditionale: 

 pastoritul si mineritul 
In afara de oi si vaci, in satele din Valea Jiului, la stane se mai cresc cai si porci, iar pe alocuri si pasari . 
 agricultura are un rol secundar, produsele agricole se achizitioneaza in general si predominant prin 

schimbul cu produse pastorale ( oi, vite, porci, lana, piei, branza, lapte) 
 lucrul la padure sub doua aspecte : lemnaritul si bocseritul 
In tinut predomina coniferele, care au fost exploatate din paduri pentru constructii, lemn de mina, lemn de 

foc, pentru vanzare. 
Din lemn se confectioneaza o multitudine de vase, fie scobite dintr-o singura bucata de lemn (trocute, 

troace), fie din mai multe bucati legate intre ele: sustare, ciubere, donite. De asemenea, unelte si 
obiecte pentru uz in agricultura: plug si grapa, juguri, coase, furci, fuse, razboiul de tesut. 

 culesul din natura 
Acesta consta in adunarea diferitelor plante alimentare, medicinale si colorante. 
 vanatoarea si pescuitul 
Din timpuri vechi, vanatoarea era practicata pentru procurarea de carne, blanuri sau in vederea starpirii 

animalelor daunatoare. 
Portul momarlanilor si obiceiurile populare se vor regasi expus in aceasta sala  in stergare, naframe sau 

ornamente tesute deasupra golurilor de usi si ferestre. 
 sezatoarea – obicei care incepea in pragul iernii si tinea pana primavara 
 claca – care avea rolul de intrajutorare pentru efectuarea unor munci care depasea putinta unei 

gospodarii 
 pitarii, colinda 
 masuratul oilor 
Spatii situate la etaj 

- Sala "Tinutul Padurenilor" se numeste asa deoarece tinutul este inconjurat de paduri 
denumit "ZONA PADURENILOR".  Acesta se intinde intre Valea Cernei si Valea Muresului si este situat pe 
versantul estic al Muntilor Poiana Rusca si cuprinde comunele : Batrana, Bunila, Cerbal, Lelese, Toplita, 
Pestisul Mic si municipiul Hunedoara. Cumuleaza o populatie de 62.755 locuitori ( conform ultimului 
recensamant) si detine o suprafata de 806,72 km2. 

In sala se va prezenta ca specific locului, lavita, masa, scaune, blidar, dulap, stergare, tesaturi 
si piese de podoaba din alama sau metal ( salbe cu cheite, culoare rosu si albastru, etc. ) 

Ocupatiile traditionale din zona sunt 
 agricultura practicata, asolamentul anual sau bianual pe teren amenajat in terase: cereale 

(grau, secara, ovaz, mai putin porumbul); legume ( cartof, fasole, varza) 
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 mineritul si metalurgia fierului 
 vanatoarea cu ajutorul curselor 
 mestesuguri care aveau importanta in viata satului: dulgherit, instalatii hidraulice populare 

(mori de cereale, pive cu ciocanele, valtori, durace) 
Obiceiurile populare nasterea, nunta, inmormantarea si costumul taranesc purtat cu aceste 

ocazii vor putea fi vazute fiind expuse si  puse in valoare in acest spatiu.  
- Sala "Zona Valea Muresului Mijlociu si Zona Orastie" va cuprinde doua zone invecinate, 

asemanatoare si totusi distincte.  
Zona etnofolclorica "VALEA MURESULUI MIJLOCIU" este alcatuita din sate insirate de- a 

lungul raului Mures, intre Simeria si Zam, ele apartin comunelor : Zam, Burjuc, Lapugiu de Jos, Gurasada, 
Dobra, Ilia, Branisca, Vetel, Carjiti, Soimus, Harau; municipiul Deva si orasul Simeria. Aceasta zona 
cumuleaza un numar de 91.924 locuitori ( la ultimul recensamant) si detine o suprafata de 997,39 km2. 

Zona etnofolclorica "Tinutul Orastiei" are in  componenta municipiul Orastie si orasului 
Geoagiu si comunele: Martinesti, Turdas, Beriu, Orastioara, Romos, Bacia, Bosorod, Rapolt. Zona 
cumuleaza un numar de 38.367 locuitori ( conform ultimului recensamant) si o suprafata de 1.155,45 km2. 

Prima parte a incaperii  va  trata  zona Zona Valea Muresului Mijlociu. Ca piese de mobilier vor 
fi lavita cu lada, scaunul inlt cu spatar, blidarul.  

 In aceasta zona etno-folclorica sunt mai multe ocupatii traditionale 
 agricultura se practica in functie de relief si calitatea terenului in teren arabil, fanete, livezi 

de pomi fructiferi 
Se cultivau: cereale si legume; plante industriale: floarea soarelui, sfecla, canepa, in; pomi 

fructiferi: meri, pruni in special pentru producerea tuicii, cresterea animalelor: vaci, boi, cai si pastoritul: oi, 
capre, aceasta fiind conditionata de lucrul fanului si cultura plantelor furajere: trifoi, sfecla 

 activitati industriale de tip mestesugaresc pentru schimburi de produse: bocserit, sindraluit, 
pilarie, cizmarie, frangherie 

 arta populara – tesaturi textile : covoare, cergi, desagi; rudarie 
Drept urmare produsele gastonomice vor utiliza retete ce au ca pondere utilizarea acestor 

alimente, legume si fructe. 
Obiceiurile populare din valea Muresului Mijlociu ce pot fi vizionate in cadrul acestui spatiu sunt  

 sezatoarea – obicei care incepea in pragul iernii si tinea pana primavara 
 claca – care avea rolul de intrajutorare pentru efectuarea unor munci care depasea putinta 

unei gospodarii 
 colindatul cu cerbul – obicei de iarna cu mare vechime, care are un ritual bine precizat 
 nedeile – care iau forma de targ sau balci si sunt insotite de jocuri si cantece. Aici, 

mestesugarii veneau sa-si desfaca produsele muncii si sa faca schimb de produse. 
Aceste obiceiuri vor putea fi redate publicului prin machete si reprezentari specifice. 

Costumul popular traditional si amenajarile de interior a celeilalte jumatatii a salii vor fi prezentate 
pentru Zona Orastiei. Specific acestei zone sunt finisajul interior din tencuieli simple la pereti si tavane in 
bucatarie,  grinzile  si tavanele lasate aparent  natur. 

Principalele ocupatii ale locuitorilor din zona Orastiei sunt : 
a) agricultura, aceasta fiind determinata de terenul prielnic cultivarii pamantului existent in 

aceasta zona. Se cultivau permanent cereale ca : grau, porumb, orz, ovaz; legume si zarzavaturi; pomi 
fructiferi: meri, peri, ciresi, pruni; vita de vie 

b) cresterea animalelor  – vite, porci, pasari 
c) pastoritul 
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d) vanatoarea – determinata de padurile din zona si fauna bogata: mistreti, vulpi, iepuri, 
caprioare 

 alte ocupatii ( secundare) - mestesugurile : prelucrarea pieilor; tesutul din in, cânepa, 
bumbac; prelucrarea lemnului 

Industria taraneasca in scop alimentar, reprezentata de : mori pentru porumb si grau, teascuri de 
ulei pentru seminte de floarea soarelui si dovleac, struguri si fructe; pive, dâste, vâltori si pentru 
prelucrarea textilelor: davace . Toate acestea vor putea fi redate publicului prin machete si reprezentari 
specifice. 

Obiceiuri populare sunt legate de momentele importante din viata familiei: nasterea si botezul, 
nunta si ospatul, inmormantarea.  Vor fi expuse manechine (barbat si feeie) purtand portul sobru al 
gazdelor, avand culorile alb si negru de pe costumul traditional, simplu si totodata vesel si a  modului de 
a trai care arata caracterul bine determinat al acestei zone.    

  - Sala "Zona Tara Zarandului" reprezinta o zona etnofolclorica specifica hunedoreana 
care se intinde de o parte si de alta a Crisului Alb, pe versantul vestic al Muntilor Apuseni. Este alcatuita din 
comunele : Bulzesti de Sus, Totesti, Ribita, Blajeni, Vata de Jos, Baia de Cris, Bucuresci, Luncoiul de Jos, 
Vorta, Valisoara, Baita, Balsa, Certejul de Sus si municipiul Brad si cumuleaza un nr. de 42.692 locuitori ( 
la ultimul recensamant) si detine o suprafata de 1.483,8 km2. 

In sala se vor regasii urmatoarele piese specifice zonei: masa cu 6 scaune, blidarul si dulapul 
de vase,  articole de tesut, stergare si tablouri specifice. 
         Ocupatiile traditionale din zona constau in: cultivarea pamantului, cresterea animalelor, 
pomicultura, minerit. Mestesugurile ce vor fi prezentate sunt: prelucrare lemn, piatra; vararit ( producerea 
varului), cojocarie, olarit.  

Locuitorii satelor acestei zone sunt iscusiti creatori pentru urmatoarele instalatii tehnice 
populare: mori, joagare, piua,etc. 

Tehnica a instalatiilor populare poate fi prezentata in sala cu ajutorul aparaturii video .  
Obiceiurile  folclorice  specifice ale Craciunului: Viflaemul, Turca, Sorcova; cele ale Pastelui 

pot fi reprezentate deasemenea in spatiile de expunere a salii. 
- Spatii pentru administrator 
Aceste spatii sunt alcatuite din camera administratorului, bucatarie si baie care au fost propuse 

in incaperi existente la etajul fostului conac. 
 Spatii de acces la etaj 

  Aceste spatii sunt propuse pentru a se putea asigura acesul atat la spatiile de la parter cat 
si la cele de la etaj. Accesul la salile de la etaj se va realiza prin intermediul unei scari din beton cu 
pardoseala din placi din travertin care se continua cu o cursiva acoperita situata deasupra unui portic.  
Porticul va fi realizat din stapi rotunzi cu capitel si baza rectangulara, la etaj, cursival va avea stalpi si 
balustrada din lemn. 
Spatii situate la subsol  

- Sala multifunctionala de la subsol va putea gazdui spatii pentru expozitii, degustari, 
conferinte  sau reuniuni sau crama. In spatiul aflat imdeiat dupa  la coborarea in subsol se va amenaja o 
garderoba.  

SOLUTII DE FINISAJ 
Se propun următoarele categorii de lucrări: 

Desfaceri/ demolări: 
- se va desface învelitoarea existentă, jgheaburi și burlane detriorate 
- desfacerea planseelor din lemn de peste parter pe zona dintre axele C-D și 3-4 
- se desfac tencuielile interioare existente degradate la pereți din piatră și bolți din zidărie de cărămidă 
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- se vor curăța cărămizile la bolți, arce și pereți acces subsol în vederea pregătirii suprafețelor pentru 
tencuire 

- desfarcerea pardoselilor din dușumele, cărămidă și gresie și a placajelor din faianță 
- desfacerea structurii din gips-carton la grupul sanitary existent la parter (pereți și tavan) 
- desfacerea sobelor existente 
- demontarea tamplăriilor existente din lemn și PVC deteriorate 
- desfacerea tencuielilor exterioare 

Finisaje interioare: 
- refacerea compartimentarilor interioare la grupul sanitare de la parter cu pereți din gips-carton pe 

structură metalică proprie cu panotaj intr-un strat, cu plăci din gips-carton rezistente la umezeală 
- tencuieli interioare drișcuite, rezistente la umiditate, executate la pereți și bolți din zidărie de cărămidă 

la subsol 
- tencuieli interioare, de 2 cm grosime, drișcuite la pereți din piatrp și cărămidă și la bolți din cărămidă la 

parter și etaj 
- tavane suspendate din gips-carton pe structură metalică proprie, panotaj în două straturi cu plăci de 

gips-carton de 12,5 mm grosime, rezistente la foc 60 min pe zona intre axele C-D și 1-4 
- realizare gol de ușă pentru acces în pod și procurare scară metalică pentru acces la pod 
- zugrăveli lavabile pe suprafețe gletuite și pe suprafețe din gips-carton 
- placaje din faianță la grupurile sanitare, h=1,50m la parter și h=2,10m la etaj 
- spărtură de marmură la pardoselile de la subsol și de la parter în sălile de expoziție 
- plăci de gresie antiderapantă, porțelanată, antichizată, fixată cu adeziv de interior, inclusiv baghetă 

ornamentală de protecție montată pe contur (la separația cu stratul de spărtură de marmură)  
- plintă din gresie antiderapantă fixată cu adeziv de interior, inclusiv baghetă ornamentală la partea 

superioară 
- placare trepte și contratrepte cu plpci din gresie antiderapantă, porțelanată, antichizată, fixate cu 

adeziv de interior 
- strat hidroizolant executat cu hidroizolație flexibilă impermeabilă pentru etanșarea spațiilor umede sub 

pardoseli ceramice, în băi, aplicată în două straturi, inclusiv accesorii pentru etanșare 
Finisaje exterioare: 
- tâmplării din lemn stratificat cu geam termoizolant, culoare brun la interior și exterior 
- reparații radicale la ușa din lemn la acces subsol și înlocuirea feroneriei existente cu: zăvor și 

balamale din fier forjat montate apparent 
- grilaj din fier forjat pentru protecție acces sub casa scării, finisat în totalitate la producător 
- glafuri din lemn stratificat la interior și din tablă galvanizată vopsită în camp electrostatic culoare alb la 

exterior 
- repararea treptelor din beton la accesul în subsol 
- băițuirea și lăcuirea grinzilor și elementelor de șarpantă rămase aparent la interior, culoare brun 
- tencuieli exterioare speciale cu mozaic granulat din piatră de calcar (praf de piatră) culoare alb 

executate în două straturi, inclusiv profilurile trase cu șablonul având până la 5 cm ieșitură din câmpul 
peretului și 20 cm lățime 

- repararea profilelor exterioare trase pe loc cu șablonul la ancadramente de goluri drepte la uși și 
ferestre desfășurare pana la 50 cm cu mortar de ciment – var marca M50 și stratul superior din praf de 
piatră, drișcuit fin 

- pardoseli din plăci de piatră (granit), finisaj fiamat (antiderapant) culoare gri, montate simplu, fixate cu 
adeziv de exterior, dimensiune placă 60 x 60 cm și grosime de 1,5 cm 
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- plinte din plăci de piatră (granit), finisaj fiamat (antiderapant) culoare gri, fixate cu adeziv de exterior, 
de 10 cm lațime 

- placare trepte și contratrepte cu plăci din piatră (granit), finisaj fiamat (antiderapant) culoare gri, cu 
grosimea de 2 cm și marginea prelucrată cu baston și benzi antialunecare, fixate cu adeziv de exterior 

- balustradă din lemn și mână curentă din lemn la cursivă 
- elemente liniare - placa de piatră naturală (travertin) de 1,5 cm grosime, 15 cm latime, montate cu 

adeziv de exterior – glaf la casa scării la etaj 
- litere volumetrice din polistiren extrudat pentru semnalizare locatie, 20 x 5 cm, vopsite cu lavabil de 

exterior, culaore alb, inclusiv accesoriile de prindere si fixare (Tradiție și cultură hunedoareană) 
- curți de lumină prefabricate, inclusiv grătar și kitul de prindere 
- învelitoare ceramică din țiglă solzi, sistem complet, inclusiv doliile, șorțurile si racordurile, inclusiv 

accesorii (țigle de coamă, olane, țiglă parazăpadă, țiglă de aerisire, ramificație, plăci de închidere, 
etc.) 

- astereală, folie anti-vânt, barieră de vapori și termoizolație cu plăci de vată minerală bazaltică, podină 
din scânduri de lemn peste tavanul din lemn la etaj 

- jgheaburi și burlane din tablă galbvanizată vopsite în camp electrostatic culoare brun 
- trotuar de protecție în jurul clădirii realizat din beton  

Variantele propuse au la baza considerentele prezentate mai sus cu diferente in abordarea 
acoperii pridvorului, intre SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2  si structura cursivei fara a influenta major 
volumul constructiei. 
 

STRUCTURA DE REZISTENTA 
Intervenții propuse: 

La infrastructură: 
- se vor consolida fundațiile pereților exteriori de pe latura nordică, sudică și estică din zona cu subsol prin 
subturnare, la cota de cel putin -2.80m față de cota terenului natural; Săpătura se va executa pe tronsoane 
alternante cu lungime de maxim 1.50m. Distanța dintre două tronsoane la care se lucrează simultan va fi 
de minim 3.00m. Lucrările la tronsoanele unei etape ulterioare se vor realiza numai după maturizarea 
betonului turnat în tronsonul anterior (14 zile). Săpăturile se vor executa cu malurile în taluz și cu banchete, 
stabilitatea lor se va asigura prin sprijiniri. Tehnologia de execuție pentru lucrările de consolidare prin 
subturnare face parte din prezenta documentație. 
- se vor consolida prin cămășuire cu beton cu adaos hidrofug armat cu plasa STM fixată cu conectori și 
distanțieri pe înălțimea cuprinsă între talpa fundației și cota trotuarului la exteriorul fundațiilor pereților 
perimetrali și la interiorul lor în zona cu subsol; săpăturile se vor realiza pe tronsoane altenante, iar lucrările 
se vor desfășura consorm tehnologiei de execuție. 
- se va realiza un dren din pietriș cu tub perforat la partea inferioară și dop de argilă la cea superioară la 
exteriorul pereților din zona cu subsol; 
- se va asigura hidroizolarea orizontală la baza pereților din zidărie de caramidă prin impregnare cu soluții 
de oprire a asensiunii apei; 
- se vor realiza trotuare de gardă perimetrale din beton cu panta spre exterior, pentru îndepartarea apelor 
pluviale de lângă clădire; 
La pereți: 
 - la crăpături și fisuri se va reface continuitatea pereților și a arcelor de la partea superioară a 
golurilor de usi și ferestre prin injectare cu mortar expandabil; 
 - se vor consolida prin cămășuire cu tencuieli armate cu plasă STM fixată cu conectori și distanțieri 
zonele în care sunt crăpături pe toată înălțimea pereților; 
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- se vor desface tencuielile existente, zonele afectate de igrasie urmând a fi tencuite cu mortar de asanare; 
- se vor realiza centuri din beton armat monolit la nivelul planșeului din lemn de peste parter și la cota 
superioară a pereților structurali; 
La planșee: 
- se vor desface planșeele existente din lemn peste parter și se vor realiza planșee din lemn, cu grinzi 
principale transversale fixate cu piese metalice de centurile din beton armat și grinzi secundare din lemn 
lamelat încleiat, cu podină din dulapi și strat suport al pardoselii din beton armat cu plasă STM, cu 
elemente de conectare la podeaua din dulapi și rezemat pe pereții adiacenți prin șlițuri tăiate în zidărie; 
La acoperiș: 
- se va repara șarpanta, urmând a se înlocui elementele degradate, se vor consolida cele deteriorate, se 
vor întări cu piese metalice îmbinările; 
- elementele șarpantei se vor curăța și se vor vopsi cu soluții antiseptice și ignifuge; 
- se va înlocui învelitoarea utilizând țiglă ceramică solzi; 
- se vor realiza izolații termice; 
- se va înlocui sistemul de jgheaburi și burlane, fiind conectate la reteaua exterioară pluvială; 
Toate lucrările de consolidare și de intervenții se vor efectua pe baza unor documentații tehnice întocmite 
de proiectanți autorizați, avizate de expertul tehnic și verificate de specialiști atestați. Pe parcusul execuției 
se vor întocmi procese verbale de recepție calitativă în stadiile stabilite prin programul de control al calității 
lucrărilor. 
Extinderi propuse 
 Pentru a se asigura accesul la toate încăperile de la etaj, se va realiza pe latura sudică o scară de 
acces de la nivelul terenului la etaj cu patru rampe drepte și un pridvor ce va asigura accesul în încăperile 
de la etajul clădirii. 
 Scara se va realiza din beton armat monolit, iar pereții perimetrali vor fi din zidărie de BCA 
confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat monolit. Fundațiile vor fi continue cu bloc de fundație și 
soclu din beton simplu cu centuri din beton armat la partea superioară. În zonele de alipire cu clădirea 
existentă fundațiile vor avea aceeași cotă de fundare și vor fi separate cu rost de tasare. 
 Pridvorul  se va desfășura pe două laturi ale clădirii conacului, cu structura în cadre cu stâlpi și 
grinzi din beton armat monolit. Grinzile transversale vor rezema cu un capăt pe pereții exteriori ai clădirii 
existente în goluri create în pereții din zidărie de cărămidă cu grosime de 80 cm. Fundațiile vor fi izolate 
rigide sub stâlpi cu bloc din beton simplu și cuzinet din beton armat legate între ele cu grinzi de echilibrare 
din beton armat monolit. In zonele de alipire cu clădirea existentă fundațiile vor avea aceeași cotă de 
fundare și vor fi separate cu rost de tasare. 

Pridvorul va fi acoperit cu învelitoare din țiglă ceramică tip solzi, pe șarpanta din lemn de rășinoase 
ecarisat conectată la șarpanta existentă, iar la exterior susținută de stâlpi din lemn fixați cu conectori din 
otel de elementele structurale din beton armat. 

 

2. CENTRALA TERMICA, GRUPURI SANITARE SI PAVILION  DE ARTA SI TRADITIE 
POPULARA 

Scopul acestui spatiu pe langa a asigura spatiul necesar centraleiei termice si grupurilor sanitare 
pentru vizitatori este de a aduce cat mai aproape de consumator metodele de preparare traditionala  a 
mancarii. 

DESTINATIA SPATIILOR 
Acesta cuprinde un spatiu inchis si o terasa acoperita in care sunt propuse spatii aferente 

prepararii mancarii, spalator vase, vestiare pentru personal, grup sanitar pentru femei, pentru barbati, grup 
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sanitar pentru persoane cu dizabilitati locomotorii si centrala termica proprie necesara acestor spatii si 
spatiilor din conac. 

In pavilionul amenajat pe teresa acoperita se vor pregatii efectiv produsele gastronomice si 
acestea pot fi servite tot acolo sau pot fi duse in spatiile din conac. 

Prepararea alimentelor se va asigura prin dotarea cu cuptor de paine, gril, plite pentru gatit si doua 
ceaune. pentru vizitatori sunt prevazute mese si scaune din lemn. 

Constructia va fi din zidarie portanta amplasata pe o platforma din beton va avea sarpanta din 
lemn, acoperis in doua ape, invelitoare din tigla ceramica fiind realizata similar ca volumetrie si finisaje 
exterioare, cu cladirea monument istoric.  

Diferenta intre scenariul 1 si scenariul 2 este ca in scenariul 1 terasa este inchisa cu un zid 
lateral si cu tamplarie din lemn cu geam termoizolator pe restul laturilor si este incalzita,  fata de 
scenariul 2 in care aceasta este deschisa si neincalzita. 

In ambele scenarii sunt asigurate instalatii sanitare, termice si electrice de iluminat si prize. 
 

SOLUTII DE FINISAJ 
Finisaje  interioare: 

- pardoseli din gresie antiderapanta prevazute cu plinte 
- tencuieli interioare driscuite la pereti din zidarie de bca si la tavanele din beton 
- tencuieli interioare driscuite la stalpi si grinzi din beton  
- zugraveli lavabile 
- tamplarii (usi) interioare din lemn stratificat, culoare lemn natural 
- panouri de compartimentare din HPL la grupuri sanitare parter. 

Finisaje  exterioare: 
- soclu si stalpi- placaj din piatra naturala (spalt) 
- fatade - tencuieli simple   
- tamplarii exterioare din lemn stratificat cu geam termoizolant (ferestre si usi) culoare lemn brun; 
- tamplarii metalice (usa) la centrala termica  
- trepte şi contratrepte din gresie antiderapantă cu protectie antialunecare si din caramida presata 

la terasa - jgheaburi si burlane din tabla galvanizata vopsita in camp electrostatic, culoare brun 
- glaf din piatra naturala decorativa 
- pazii, culoare lemn natural 
- acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla profilata culoare verde brun 
- cosuri de fum ceramice 
 
STRUCTURA DE REZISTENTA 
Descrierea construcției 

Construcția propusă va avea regimul de înălțime parter, cu forma poligonală în plan, de forma literei T, cu 
dimensiunile maxime în plan de 21.75x15.70 metri, înălțimea la streașină de 3.13 metri și la coamă de 5.55 
metri, măsurate de la nivelul cotei pardoselii situat cu 48 cm deasupra cotei terenului sistematizat. 

Funcțiunea clădirii va fi de pavilion de prezentare a tradițiilor artistice și culinare ale zonei 
etnografice, cu spații tehnice, de depozitare și grupuri sanitare ce vor deservi și clădirea conacului C1. 

Construcția va fi încadrată în clasa III de importanță și de expunere la cutremur, conform P100-
1/2013 - “Cod de proiectare seismică partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”. 

Pavilionul propus va avea structura de rezistență formată din cadre ortogonale din beton armat 
monolit, cu stâlpi și grinzi cu secțiune rectangulară. 
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  Fundațiile vor fi izolate sub stâlpi legate prin grinzi de echilibrare din beton armat monolit și 
continue sub pereți.  

Planșeul cu placa din beton armat monolit rezemat pe grinzile cadrelor se va executa peste zona 
tehnică și a grupurilor sanitare.  

Acoperișul va fi cu șarpantă pe scaune din lemn de rașinoase ecarisat fixată cu piese metalice de 
elementele structurale din beton armat. Șarpanta va fi cu pane, popi, căpriori și clești și va susține 
învelitoarea cu două pante din țiglă ceramică tip solzi așezată pe șipci de lemn. Toate elementele șarpantei 
vor fi tratate antiseptic și ignifug. 

Pentru realizarea pereților de închidere și compartimentare se vor realiza pereți exteriori de 
închidere din zidărie de BCA cu grosime de 30 cm doar pe perimetrul zonei ce cuprinde spațiile tehnice, de 
depozitare și grupurile sanitare, urmând ca pavilionul sa fie deschis. Pereți interiori de compartimentare cu 
grosimea de 30 cm se vor executa pentru a delimita spațiile tehnice, de depozitare și grupurile sanitare. 

Coșurile de fum se vor realiza din cărămidă ceramică presată plină, cele de la pavilion vor fi 
consolidate cu elemente metalice datorită înălțimii libere mari. 
 Placa suport a pardoselii va fi din beton armat cu plasă STM turnat pe un strat de balast 
compactat. 
 

3. IMPREJMUIREA   
 Din punct de vedere al finisajelor acest obiect va avea ca finisaje exterioare urmatoarele:  
- soclu si cuzineti - placaj din beton 
- portiunile de imprejmuire opaca - tencuieli simple pe zidarie, zugraveli obisnuite   
-portiunile de imprejmuire transparenta si portile  - confectii metalice (stapli, porti) si panouri de plasa 
zincata, plastifiata.  
 Parcela pe care vor fi realizate obiectivele propuse se va imprejmui pe toate laturile, iar la zonele 
de acces se vor monta porti carosabile realizate din confectii metalice. 
 Imprejmuirea se va realiza cu panouri din plasa bordurata montata pe stalpi realizati din profile din 
teava rectangulara de otel laminat. La partea inferioara stalpii vor fi montati cu sudura pe placute n\metalice 
inglobate in fundatiile izolate. Soclul va fi realizat din panouri prefabricate de gard fixate lateral in fundatiile 
stalpilor. 
 In zona portilor de acces se vor realiza tronsoane de gard din zidarie din BCA confinata cu centuri 
si stalpisori din beton armat monolit, cu fundatii continui din beton simplu cu centuri din beton armat, soclul 
fiin realizat cu beton hidrofug. 
 Portile vor fi din confectii metalice din profile de otel laminat vopsite anticorosiv ca si stalpii. 
 

Descrierea altor categorii de lucrari  : 
 Pentru ca spatiile construite si restaurate sa permita revitalizarea vechiului conaci in conformitate 
cu tema propusa de beneficiar sunt porpuse dotari necesare functionarii  si mobilier caracteristic pentru  
spatii de expozitii cu tematica, ateliere mestesugaresti si pentru activitati educative. 
 

• CLADIRE PRINCIPALA  A MONUMENTULUI ISTORIC "CONACUL BARCSAY ACATIU": 
La aceasta constructie dotarile si mobilierul propus grupat pe incaperi se prezinta astfel : 

 S02 Sala Multifunctionala  
 mobilier propus: scaune tapitate          
P01 Sala "Traditii si cultura locala"  
 mobilier propus: Vitrine expunere, masa mare 
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 dotari propuse: Carte interactiva, Microsoft Kinect, Ecran proiectie      
P02 Sala "Tinutul Hategului"  
       mobilier propus: Lavita, masa, blidar, manechine, pat 
 dotari propuse: Leap Motion, Holograma 3D      
P03 Sala "Info cunoastere traditii si cultura"   
 mobilier propus: Vitrine expunere, mase pentru calculator si scaune, scaune tapitate,  
 dotari propuse: Ecran proeictie, proiector, masa interactiva, zona pentru activitati copii       
P04 Sala "Tinutul Momarlanilor" 
 mobilier propus:  Lavita, masa, blidar, manechine, razboi de tesut  
 dotari propuse: Microsoft Kinect, Ecran proiectie, proiector, 
E01 Sala "Tinutul Padurenilor"  
 mobilier propus:  Lavita, masa, blidar, manechine, pat  
 dotari propuse: Leap Motion, masa interactiva, spatiu virtual pentru aplicatie 
mestesuguri 
E02 Sala "Zona Valea Muresului Mijlociu si Zona Orastie"    
 mobilier propus: Lavita, masa cu scaune, blidar, manechine, lada de zestre, razboi de 
tesut,  
 dotari propuse: Leap Motion, spatiu virtual aplicatie pentru aplicatie razboi de tesut 
E03 Sala "Zona Tara Zarandului"   
             mobilier propus: Lavita, masa, blidar, manechine, pat  
 dotari propuse: zona pentru activitati copii, Holograma sticla, tabla interactiva       
E04 Camera administrator 
 mobilier propus: canapea de colt, birou cu scaun, rafturi  
E05 Bucatarie  
 mobilier propus: masa,  scaune 
 dotari propuse: masina de spalat rufe,  frigider, aragaz electric       

 

• CENTRALA TERMICA, GRUPURI SANITARE SI PAVILION  DE ARTA SI TRADITIE POPULARA 
Se propun urmatoarele spatii necesare pentru functionarea si completarea functionilor propuse in 
conac :  

Imobilul aferent obiectivului cuprins in prezenta documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 
este alcatuit din urmatoarele cladiri : 
 Dotarile si mobilierul propus in incaperile din acest corp  se prezinta astfel : 

02 Vestiar 
 mobilier propus: dulapuri vestiar                                    
04 Spalator vase 
 mobilier propus: mese inox    
05 Depozit     
 mobilier propus: rafturi metalice                                      
11 Pavilion   
 mobilier propus: mese cu banci din lemn      
 dotari propuse: ceaune                      
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Capitolul IV -INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)  

Cerintele de calitate prevazute in Legea nr. 10/ 1995 vor fi respectate in totalitate. 
IV.01. Cerinta « A » REZISTENTA SI STABILITATE  
  – conform prevederilor din memoriul tehnic de structura.  

 
IV.02. Cerinta  « B » - securitate la incendiu 

Respectarea acestei cerinte impune ca solutiile adoptate si materialele utilizate pentru 
realizarea obiectivului sa reduca riscul de izbucnire a incendiului si extinderea lui; sa asigure 
timpul necesar (normat) pentru actiunea de interventie si salvare, astfel: 
- prin amplasarea constructiilor sunt respectate distantele minime normate fata de cladirile 
invecinate  

IV.03. Cerinta « C » - igiena, sanatate si mediu inconjurator 
- igiena, sanatatea oamenilor 

- Incalzirea se realizeaza de la centrala termica cu combustibil solid la conac fiind incalzire in 
pardoseala. 

- Se asigura iluminatul natural si ventilarea tuturor spatiilor. 
- refacerea si protectia mediului 

- se vor amenaja spatii verzi; 

- evacuarea deseurilor: deseurile menajere solide vor fi evacuate la containerul pentru gunoi 
amplasat pe o platforma gospodareasca.  

IV.04. Cerinta « D » - Siguranta si accesibilitate in exploatare 
Respectarea acestei cerinte se refera la masurile luate prin proiectare pentru ca obiectivul sa ofere : 
a)siguranta circulatiei pedestre prin : 

- dimensionarea cailor de circulatie corespunzator numarului utilizatorilor, asigurandu-se 
latimile de trecere corespunzatoare fluxurilor de circulatie; 
- asigurarea iluminatului pentru caile de circulatie; 
- prevederea pardoselilor antiderapante. 

b)siguranta cu privire la utilizarea instalatiilor 
Cerinta se refera la eliminarea riscurilor de accidentare in exploatare provocate de agentii 
agresanti si asigurarea protectiei privind: 
- curentul electric (electrocutari) 
- descarcarile atmosferice (electrocutare) 
Protectia utilizatorilor impotriva acestor riscuri de accidentare este precizata in memoriile de 
specialitate pentru instalatiile electrice. 

IV.05. Cerinta « E » - protectie impotriva zgomotului 
IV.06. Cerinta « F » - economia de energie si izolatie termica 
- izolatii hidrofuge:  

Ca parte a lucrărilor de construcţii, sistemele hidroizolante, realizează prin componenţa şi 
structura lor, protecţia necesară a acestora, la factorii de mediu subterani sau atmosferici. 
- infrastructura: proiectul prevede protectii hidrofuge la fundatii si elevatii contra apelor 
provenite din infiltratii, din umiditatea solului sau prin stropiri.  
- amenajarile adiacente elevatiilor respectiv, treptele si podestele de odihna sunt prevazute 
cu pante si drenuri de scurgere a apelor. 

 

http://www.compact.ro/
mailto:compact_deva@yahoo.com
mailto:proiectare@compact.ro


 
s.c. COMPACT 
s.r.l. Deva 

www.compact.ro 
 
compact_deva@yahoo.com 
proiectare@compact.ro     

 

Registrul comertului : J20/ 1272/ 1991     Cod SIRUES :205256721     

Cod fiscal : RO 2112388       Capital social: 300.000 RON       

B- dul 22 Decembrie,  bl.D2, sc.2, ap.13, Deva, Jud. Hunedoara, cod 330084   

Telefon/ Fax: 0254/ 225207, 0254/ 233236 Telefon mobil: 0722-249.528, 0728-052.942                                                                                                     

Cont IBAN B.R.D.Deva : RO71 BRDE 220S V037 1012 2200    

Cont Trezorerie Deva : RO31 TREZ 3665 069X  XX00 0915 

 

 

  

  

 

Denumire proiect : 
« Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric „Conacul Barcsay Acațiu” – cod 

LMI HD-II-m-B-03249 », str. Câmpului, nr.9, Bârcea Mică, judetul Hunedoara 
Pag.23/ 25 

 

- economie de energie şi izolare termică:    
Pentru asigurarea acestei cerinte prin proiect s-au prevazut urmatoarele: 
-ferestre si usi  din lemn stratificat cu geam termoizolant, termoizolatii la plansee şi pardoseli. 

IV.07. Cerinta « G»  
- utilizarea sustenabila a resurselor naturale:    

Se propune pentru ilulinat exterior in incinta cu utilizarea de stalpi electrici fotovoltaici cu LED 
complet echipati (stalp h=5 m, panou solar, acumulator, regulator solar, lampa cu led si cutie  electrica de 
conexiuni).   

 

Capitolul V –MASURILE DE PROTECTIE CIVILA 
Potrivit legislatiei in vigoare, cladirea conacului si cladirea centralei termice cu grupuri sanitare 

nu necesita realizarea unui adapost de protectie civila. 
 

Capitolul VI – AMENAJARI EXTERIOARE   
 

• SCENA SI PLATFORMA PENTRU CÂNTEC, DANS SI TRADITII FOLCLORICE  
Aceasta zona cuprinde scena in suprafata de 225 mp cu 2 rampe de scara pentru acces si un 

perete fundal si gradene inierbate.  
Sunt asigurate instalatii electrice de alimentare si distributie.   

• AMENAJARE PARCARE 
 Proiectul contine amenajarea unui numar de 16 locuri de parcare in incinta, a unor platforme 
pentru intoarcere si pentru aprovizionare si a unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitati.  

• AMENAJARI ALEI SIMPLE DIN PIATRA   

• AMENAJARI EXTERIOARE SI ZONE VERZI, PLANTATII  
Amenajarile peisagere vor constitui o parte a punerii in valoare a conacului. 
Acest obiect este dezvoltat in memoriul de secialitate.  
In  principiu, lucrarille propuse vor consta din urmatoarele: 

• Realizare gazon si arbusti pereni  (ligustrum si trandafiri).  

• Zone plantate cu palcuri de arbori  

• Instalatii interioare de irigatii a zonelor verzi si gradinii 

• IMPREJMUIREA   

Din punct de vedere al finisajelor imprejmuirea va avea partea de zidarie finisata cu tencuieli si 
zugraneli  simple, iar partea transparena  si  fi realizata pe stalpi metalici  vopsiti in culor de ulei si 
panouri din plasa galvanizata. 

• PLATFORMA GOSPODAREASCA 

S-a prevazul alaturat parcarii o zona ce va fi atribuita unei platforme organizate pentru depozitarea 
recipientelor de colectare a gunoiului menajer. 

Prin acest proiect, pe langa restaurarea si revitalizarea castelului, conform temei de proiectare se 
vor propune lucrari pentru amenajarea incintei: zone verzi, plantatii,  irigatii,  realizare rigole de colectare a 
apelor pluviale. 
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Capitolul VII – ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII  
- organizarea de santier :  

Organizarea de santier consta in transportul, montarea si demontarea furniturilor recuperabile 
privind bracamentele, constructiile, drumurile de acces, retelele si sursele de utilitati necesare 
functionarii santierului. De asemenea cuprinde toate conditiile de transport, servire a mesei, cazare, 
protectie pe perioade de timp nefavorabile pentru personalul antreprenorului.  

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de prevenire a accidentelor; se vor monta in locuri 
vizibile placi avertizoare, scari, balustrade si se vor lua masuri adecvate ce trebuie asigurate in legatura 
cu protectia muncii si a prevenirii incendiilor.  

Pe durata executiei, beneficiarul va pune la dispozitia constructorului terenul necesar amplasarii 
lucrarilor de organizare in incinta obiectivului de investitie, se vor realiza bransamente provizorii la 
retelele de utilitati. 

Materialele vor fi aduse in santier numai pe masura ce sunt necesare: betoanele si mortarele se 
aduc pe santier gata preparate, urmand sa fie puse direct in opera. 

Lucrarile de organizare de santier vor fi minime strict necesare santierului si sunt impuse de 
executia lucrarilor de baza. 
- protectia muncii :  

La executie se vor lua masuri pe linie de N.T.S. si P.S.I. si siguranta circulatiei auto si pietonale 
pentru evitarea oricaror accidente. 

Vor fi respectate prevederile umatoarelor regulamente si norme: 
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii dat de MLPAT prin ordin 

9/N/15.03.1996 si publicat in Buletinul Constructiilor volumul 5–6–7–8 din 1996 (paginile 1–451, 
articolele 1–2492) care contin prevederi obligatorii astfel: 

 Administartiile agentilor economici din ramura de constuctii care concura la realizarea 
proiectului trebuie sa-si cunoasca raspunderile si obligatiile privind protectie si igiena muncii stipulate in 
articolele (1–11). De asemenea trebuie sa-si cunoasca responsabilitatile si obligatiile toti maistri, 
pecum si conducatorii punctelor de lucru stipulate in prevederile art. 12. Sefii formatiilor de lucru si 
personalul muncitor trebuie sa-si cunoasca responsabilitatile conform art. (13–15). Raspunderile 
producatorilor de masini, utilaje si instalatii pentru constructii sunt specifice in prevederile art. (40–50). 

 Responsabilitatile proiectantilor sunt specifice in art. (16–33) si ele se refera si la proiectantii 
constructorului care elaboreaza documentatii tehnologice pentru executia lucrarilor de constructii a 
organizarii de santier, precum si toti subproiectantii.  

Investitorul trebuie sa-si cunoasca  responsabilitatile si obligatiile din exploatarea constructiei si 
instalatiei aferente privind regulile de protectie a muncii, precum si obligatia sa nu efectueze nici o 
modificare fata de prevederile documentatiei proiectului.  

 Organizarea activitatii de protectie si igiena a muncii se va face conform prevederilor art. (51–
71). Existenta cabinetelor de protectie si igiena a muncii, precum si dotarea si toate elementele legate 
de caest capitol trebuie sa fie in conformitate cu prevederile articolelor (72–81). Controlul medical al 
personalului se va face in conformitate cu articolele (82–88). Instructajul de protectie si igiena a muncii 
se va face in conformitate cu prevederile art. (89–120). Repartizarea personalului la locul de munca se 
va face conform art. (121–129). Propaganda de protectie si igiena a muncii va fi facuta in conformitate 
cu prevederile art. (130–141). Vor fi respectate regulile de igiena a muncii privind efortul fizic conform 
art. (142–146). Acordarea primului ajutor in caz de accidentare se va face conform prevederilor art. 
(147–199). Riscurile profesionale in constructie vor fi toate conform prevederilor art. (200–228). 
Mijloace indiviuale de protectie vor corespunde cerintelor formulate in art. (229–275). 
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 Dispozitivele de securitate a muncii vor fi prevazute de proiectantii constructorului care au 
eleborat tehnologiile de executie, proiectele tehnologice ale acestora, precum si a Organizarii de 
Santier in conformitate cu prevederile art. (276–278). 

 Lucrarile de executie pe timp friguros vor fi facute prin luarea unor masuri suplimentare de 
organizare in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale conform 
prevederilor articolelor (279–306). 

 Puncte de prim ajutor 
Cunoasterea celui mai apropiat loc de interventie sanitara pentru accidente. 
Dotarea cu mijloace de protectie a muncii corespunzatoare. 
Tinerea la zi a evidentei personelor care lucreaza in locuri de munca periculoase. 
Masurile mentionate la acest capitol nu sunt limitative; antreprenorul, in executie si beneficiarul in 

exploatare, urmand sa ia toate masurile care le considera necesare pentru desfasurarea in bune 
conditii a lucrarilor de executie si exploatare a obiectivului. 

 
■ In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucararilor in constructii si HGR 925/1995 

proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru exigenta A (rezistenta si stabilitate), B, Cc, D, E, F, Is, 
It si Ie. 

Ideea de a infiinta un  centru pentru cunoasterea traditiilor populare  si gastronomice si a vietii 
satului este in concordanta cu practicile europene privind dezvoltarea spaţială cu respectarea următoarelor 
principii şi orientări înscrise în documentele europene. 

Se obtine astfel:  

• Valorificarea şi protejarea resurselor naturale şi  patrimoniului local; 

• Dezvoltarea accesului la cunoaştere şi informaţie;  

• Reducerea agresiunilor asupra factorilor de mediu şi îmbunătăţirea calităţii acestora; 

• Promovarea vietii economice, culturale si sociale a satului hunedorean; 

• Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai bune; 

• Promovarea unui turism de calitate, durabil, 

•  Micsorarea decalajului dintre sat si oras. 

• Impulsionarea dezvoltării locale şi a comunităţii locale prin conservarea, protejarea şi 
valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale 

•  Introducerea în circuitele turistice locale şi naţionale a Conacului BARCSAY ACATIU, creşterea 
vizibilităţii acestuia şi dezvoltarea audienţei la nivel local şi regional. 

 
 In conformitate  cu HGR 525/2016, Capitolul "Zone construite protejate", articolul 9 (3),  
Autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau 
punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii si Identitatii 
Nationale.  

 

Sef proiect, 
arh. Popa Ilie Ilisie 
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