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[  d e f i n i Ń i i  a l e  u n o r  t e r m e n i  d e  s p e c i a l i t a t e ]  
      

 

ALINIAMENT = linia de demarcatie intre domeniul public si proprietatea privata. Se 

utilizeaza in reglementari si aliniamentul “de fund” care stabileste linia pana la care pot fi dispuse 

cladirile spre interiorul terenului, in scopul de a se proteja o mai buna posibilitate de utilizare a 

interiorului insulei. 

ALINIEREA CLADIRILOR = linia pe care sunt dispuse fatadele cladirilor spre strada si care 

poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasa fata de acesta, conform prevederilor 

regulamentului. In cazul retragerii obligatorii a cladirilor fata de aliniament, interspatiul dintre 

aliniament si alinierea cladirilor este non aedificandi, cu exceptia imprejmuirilor, acceselor si a 

teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri fata de cota terenului din situatia anterioara lucrarilor de 

terasament. 

ANEXE ALE LOCUINTELOR = cladiri de mici dimensiuni realizate pe o parcela independent 

de cladirea principala, destinate pentru gararea a 1-2 masini sau pentru agrement (umbrare, 

pergole acoperite, sere); suprafata acestora nu se ia in considerare in calculul indicilor urbanistici 

POT si CUT; nu sunt admise in Capitala anexele de tip rural pentru adapostirea animalelor si 

produselor agricole pentru subzistenta sau comercializare. 

ANTREPRENOR = persoana care conduce o antrepriza. 

ANTREPRIZĂ = sistem de organizare şi executare a unor lucrări de construcŃii pe bază de 

contract de către o întreprindere specializată. 

BARIERA DE VAPORI = sau bariera anti-vapori, este un element al unei constructii ce se 

instaleaza in peretii exteriori sau plafoane, pe partea interioara, mai calda, a acestora. Rolul 

barierei de vapori este acela de a opri migrarea si condensarea vaporilor de apa din interiorul unei 

cladiri in peretii acesteia. Bariera de vapori este obligatorie la izolatiilor termice realizate la 

interior, cum e cazul mansardelor, acoperisurilor sau caselor din lemn cu izolatie din vata minerala. 

Cele mai folosite materiale ca si bariera de vapori sunt foliile din polietilena si foliile din aluminiu. 

BOVINDOUL = este o iesitura pe fatada unei cladiri, ca un balconas închis, prevazuta cu una 

sau cu mai multe ferestre. Bovindoul are un rol mai mult ornamental decat functional. 

CANAT = fiecare dintre partile mobile din care este alcatuita o usa, o poarta, o fereastra 

etc. Tamplaria se poate impartii in doua sau mai multe canate cu ajutorul montantilor si a 

traverselor. Primul criteriu de stabilire a modului de impartire este de ordin estetic sau practic, in 

functie de aspectul si functionalitatea dorita de catre client. 

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) = raportul dintre suprafata construita 

desfasurata si suprafata parcelei. In calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse 

suprafata garajelor si a spatiilor tehnice amplasate in subteran, suprafetele balcoanelor si teraselor 

deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile. In cazul mansardelor se considera conventional o 

suprafata egala cu 60% din suprafata nivelului curent. 

CONDENS = este rezultatul transformarii vaporilor de apa din aer in stare lichida cand intra 

in contact cu o suprafata mai rece. Condensul este favorizat de mai multi factori naturali: 

temperatura exterioara foarte scazuta, sub -10 grade Celsius, temperatura interioara scazuta, 
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umiditate ridicata in incapere, calitate slaba a geamului termoizolant sau alegerea unei sticle 

necorespunzatoare, profile din PVC cu pereti subtiri, sub 2,5mm sau profile din aluminiu fara 

bariera termica. De asemenea, condensul este favorizat de plasarea necorespunzatoare a 

radiatoarelor sau montarea incorecta a ferestrei in jumatatea exterioara a peretelui, montarea 

glafului interior intr-o pozitie in care acopera radiatorul. Factorii care favorizeaza condensul si 

depind de beneficiarul tamplariei sunt: plante numeroase in incapere, draperii sau jaluzele care 

impiedica circulatia aerului, uscarea hainelor, neaerisirea regulata a incaperii, inchiderea 

radiatoarelor pentru a economisi energia termica, pregatirea alimentelor in bucatarie, dusul sau 

baia. 

CORNIŞA = partea superioara, iesita în afara si ornamentata, a zidului unei constructii, 

având rolul de a sprijini acoperisul si de a impiedica scurgerea apei de ploaie pe fata cladirilor. 

COSOROABA = este o grinda de lemn asezata orizontal deasupra peretilor unei case, în 

lungul acoperisului, pentru a sustine capriorii. 

DIRIGINTE DE SANTIER = persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea 

calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a 

lucrarilor de constructii.  Diriginte de Santier si Inspector de Santier sunt una si aceeasi persoana, 

conform Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilor de 

santier, care schimba denumirea de Diriginte de santier in Inspector de santier. 

GLAF (PERVAZ) = element de constructie folosit la captusirea partii inferioare a golului 

unei ferestre. Se monteaza la baza unei ferestre, cu rol de protectie a zidului, de izolare si 

decorativ. Glaful nu trebuie sa acopere caloriferul de sub fereastra deoarece impiedica circulatia 

aerului cald favorizand astfel apariatia condesului. 

I.S.C. = Inspectoratul de Stat in Constructii, se uziteaza inca si denumirea veche de „IGSIG” 

IMPREJMUIRI = construcŃiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii 

sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecŃie împotriva 

intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă 

ghimpată întinsă pe bulumaci ori prin plantaŃii specifice. 

INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR = exprimata in metri si numar de niveluri conventionale 

inaltimea maxima admisa in planul fatadei, masurata intre teren (in situatia anterioara lucrarilor 

de terasament) si cornise sau limita superioara a parapetului terasei. 

INTRAVILANUL LOCALITATII = teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), 

care cuprinde ansamblul terenurilor cu şi fără construcŃii, ce constituie o localitate Intravilanul se 

poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), 

legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul general urbanistic (PUG) al localităŃii. 

LEMN STRATIFICAT = lamele din lemn care formeaza prin lipire cu adezivi speciali 

elemente supuse, in general, la eforturi de incovoiere. Poate suporta chiar si eforturi de 

compresiune excentrica. 

MOBILIER URBAN = elementele funcŃionale şi/sau decorative amplasate în spaŃiile publice 

care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităŃii. Prin 

natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcŃiilor dacă amplasarea lor se face prin 

legare constructivă la sol (fundaŃii platforme de beton, racorduri la utilităŃi urbane, cu excepŃia 

energiei electrice), necesitând emiterea autorizaŃiei de construire. Fac parte din categoria mobilier 
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urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele 

asemenea. 

PARCELARE = operaŃiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia 

sau mai multor proprietăŃi funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, 

concesionării sau vânzării loturilor rezultate. Pentru parcelele a caror capacitate de ocupare si 

utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la maxim a POT) restul terenului ramane 

neconstruibil chiar si in situatia instrainarii acestuia sau a divizarii parcelelor. 

PLAN PARCELAR = reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor 

imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral 

dupa receptia si atribuirea numerelor cadastrale de catre oficiul teritorial. Planul parcelar se 

intocmeste de catre persoane autorizate, cu respectarea normelor si regulamentelor in vigoare, la 

solicitarea autoritatilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate. 

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (PUD) = stabileste norme la nivelul unei strazi, unei piete 

sau a unui grup de terenuri si este documentul care specifica parametrii in care se poate construi. 

Este documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism 

sau o Autorizatie de Construire. Daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai 

intai intocmirea lui, pe baza PUG si PUZ. PUD-ul contine normele pe care trebuie sa le respecte o 

constructie intr-o anumita zona: inaltimea maxima, procentul din teren ocupat de constructie, 

coeficientul de ocupare a terenului, retragerile minime admise, destinatie (locuinte, birouri, 

comert, industrie etc.). 

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) = raportul dintre proiectia la sol a 

constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. In calculul proiectiei nu 

vor fi incluse iesindurile in consola in afara planului fatadei a balcoanelor inchise sau deschise si 

nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine etc. Curtile de aerisire cu 

suprafata pana la 2,0 mp. inclusiv, intra in suprafata construita. 

PVC = policlorura de vinil. Materialul din care sunt realizate profilele din PVC. In functie 

de aditivii cu care se amesteca pulberea de PVC se obtin variante cu diverse proprietati.  

STUDIU GEOTEHNIC = reprezinta o analiza complexa a conditiilor indeplinite de teren si a 

capacitatii acestuia de a sustine in conditii de siguranta un obiectiv. In cadrul aceluiasi studiu se fac 

calcule cu privire la greutatea pe care o suporta terenul si se prezinta solutii de amenajarea a 

acestuia atat pe locul amplasarii obiectivului cat si in vecinatati. 

 

 


