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CUPRINSCUVÂNT ÎNAINTE
Terasele și alimentația publică sunt funcțiunile orașelor care animă principalele
spații publice și contribuie la economia și identitatea culturală și culinară
locală. Vechile piețe și străzile principale ale centrului vechi sunt furnizorii
identității locuitorilor și sunt unica dovadă a societății care astăzi s-a schimbat.
Zonele istorice ale localităților devin astfel spații identitate unice care merită
mai degrabă pusă în valoare decât ascunsă.

De aceea terasele sunt atât zone de alimentație publică, întâlniri sociale de
mare valoare pe de-o parte tocmai datorită locului onorabil în care se află
iar pe de altă parte prin calitatea și varietatea serviciilor culinare.

Modul de amenajare și construire a acestor terase nu are influență doar
asupra afacerii ci și asupra întregului mediu construit identitar în care se află.

Dacă în perioada comunistă identitatea a fost dușmanul ideologiei politice și
anume toți cetățenii să fie egali , generația noastră are datoria și
responsabilitatea de a păstra identitatea autentică a orașului istoric. Prin buna
proiectare a teraselor din zona istorică putem dăuna sau sprijini la identitatea
locală autenticitatea.

Elaborăm acest ghid pentru a veni în sprijinul antreprenorilor locali la
amenajarea teraselor și promovarea identității locale în zonele construite
protejate astfel încât proprietarii teraselor să profite atât economic cât și
cultural, vizitatorii să aibă experiențe unice și totodată să promovăm
patrimoniul cultural ca obiectiv de siguranță națională.



În urma sondajului online realizat de SMRP.RO-
Sondaje Marketing Relații Publice- dr. Soc. Mircea
Munteanu, în perioada 12-31martie 2021 la comanda
Asociației Centru pentru Mediu Construit. Sondajul a
fost adresat consumatorului de terase din municipiul
Reghin la care au răspuns, 453 de persoane din care
rezultă următoarele concluzii:

•Consumatorii își aleg terasele în funcție de: În
primul rând felul în care sunt serviți, apoi muzica
ambientală, localizarea terasei și ambientul
generală al terasei.

•Aspectul general al teraselor trebuie să se
schimbe (față de începutul anului 2021).

•Consumatorii consideră că amenajarea teraselor
necesită reglementare.

•Majoritatea consumatorilor preferă aspectul
teraselor deschise 87,4% față de aspectul teraselor
acoperite 12,6%.

Cât de des obișnuiți sa ̆ frecventați terasele cafenelelor/restaurantelor
din Reghin?

Credeți că stabilirea unui set de reguli pentru reamenajarea teraselor
cafenelelor/restaurantelor din Reghin este un lucru necesar?

Cât de importante sunt pentru dumneavoastră criteriile de selectare a unei terase în
Reghin?

Ce alt aspect trebuie schimbat în modul de amenajare a teraselor din
Reghin?

Dintre cele două imagini reprezentând terase, care vă place cel mai mult, pe care
dintre cele două terase v-ați simți mai bine?

CE CRED CONSUMATORII TERASELOR DIN REGHIN



Aria suprafețelor construite protejate

Ansambluri protejate

Copertine de fațadă

Terase publice izolate

Foișor din lemn

Ape (pârăuri, râuri, canale)

Limita zonei istorice protejate conform PUZ

Clădire monument

N

Ansambluri și arii protejate în municipiul Reghin
Legendă

PLANUL ORAȘULUI REGHIN CU ZONA ISTORICĂ PROTEJATĂ



Problemele teraselor închise și acoperite Soluție recomandată de amenajare

Construcția din păcate acoperă fațadele istorice. Materialele artificiale sunt atipice în centrul istoric.

Volumul terasei este mult prea prezent în zona istorică a
orașului

Circulația ospătarilor se întrepătrunde cu circulația
pietonului.

GSPublisherVersion 0.21.95.30

Copertină retractabilă
din pânză impregnată
pentru protecția față de
ploaie și soare atașată
fațadei istorice.
Culoare: vezi catalog
(Anexele I-IV)

Profiluri frontale
copertină. Vezi catalog
profiluri (Anexele I-IV)

Reconfigurarea
spațiului public.
Lărgirea trotuarului.
Înlocuirea trotuarului
existent cu pardoseli
exterioare potrivite
(piatră de râu, piatră
cubică, dale de piatră
etc.)

Reconfigurarea spațiului
public. Amenajarea
spațiilor verzi: plantări de
arbori.



Construcția terasei taie fațada din zona istorică.

În fața terasei parchează și circulă mașinile. Clienții
restaurantelor sunt dernajați de zgomot.

Construcția terasei acoperă fațadele valoroase. Construcția terasei are o structură masivă din lemn.

GSPublisherVersion 0.21.95.30

Problemele teraselor închise și acoperite Soluție recomandată de amenajare

Limite transparente ale
terasei. Balustradă din
sticlă transparentă și
copertină din folie
transparentă (opțional în
sezonul de iarnă)

Montant metalic. Culoare
gri. Este mai subțire decât
structura din lemn
existentă. Copertina este
retractabilă.Vezi
anexAnexele I-IV

Jardiniere/ Ghivece cu
plante ce delimitează
spațiul public pietonal de
spațiul terasei

Reconfigurarea
spațiului public.
Lărgirea tratuarului.
Înlocuirea trotuarului
existent cu pardoseală
exterioară potrivită
(piatra cubică, dale din
piatră, piatră de râu).
Montarea rigolelor de
scurgere a apelor
pluviale.



Podiumul din lemn așezat pe panta trotuarului este afectat
de umiditatea din pâmănt și ploaie. Baza podiumului
putrezește și pe ea se dezvoltă mușchi.

Montanții din lemn sunt prea masivi în peisajul urban, sforile
parapetului sunt atipice ele se folosesc mai degrabă în
zonele litorale ca elemente identiare ale marinei.

Podiumul din lemn este un element suplimentar pentru centrul istoric. De cele mai multe ori el nu face parte din
ansamblul protejat
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Montarea rigolelor de
scurgerea a apelor
pluviale.

Reconfigurarea spațiului
public. Lărgirea trotuarului.
Înlocuirea trotuarului
existent cu pardoseală
exterioară potrivită (piatră
cubică, piatră de râu,
dale din piatră)

Umbrelă cu anvelopa din
pânză albă impermeabilă.
Are un aspect neutru. Nu
influențează negativ
aspectul general al zonei
istorice. Vezi Anexele I-IV

Umbrelele din centrul
istoric pot avea structura
din lemn sau metalică în
acord cu materialele
tradiționale ale clădirilor
istorice. Vezi Anexele I-IV

Problemele teraselor închise și acoperite Soluție recomandată de amenajare



Structura foișorului este prea masivă și prezentă în zona
protejată. Se recomandă utilizarea unor structuri mai zvelte
care se obțin prin confecții metalice.

Acoperirea foișorului pe lângă faptul că acoperă
faâadele istorice,. Ea blochează vederea către clădirile
valoroase ale zonei istorice a orașului.

Foișorul din lemn acoperit are un desen inpropriu ce nu se potrivește cu centrul istoric.
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Montarea rigolelor de
scurgere a apelor
pluviale.

Reconfigurarea
spațiului public.
Lărgirea trotuarului.
Înlocuirea trotuarului și
a asfaltului existent cu
pardoseală exterioară
potrivită (piatră de râu,
piatră cubică, dale din
piatră etc.)

Reconfigurarea spațiu
public. Amenajarea
spațiilor verzi. Plantări
de arbori astfel încât
fațadele să fie vizibile
și coroana să asigure
umbră.

Înlocuirea foișorului
atipic cu un mobilier
urban minimal astfel
încât fațadele să fie
vizibile

Problemele obiectelor de mobilier urban Soluție recomandată de amenajare
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I Copertine publice cu montanți verticali de susținere dependente de fațadăII. Mecanisme deschidere - închidere
copertină

I. Profile laterale copertine

III. Vedere frontală copertină

II Copertine publice suspendate dependente de fațadă

ANEXA 1: Model profile copertine: structură metalică și anvelopantă din pânză acrilică ANEXA 2: Tipuri de copertine zone istorice
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FIRMA

FIRMA FIRMA

FIRMA

ANEXA 2: Tipuri de copertine zone istorice ANEXA 3: Tipuri și paletar pânză copertine zone istorice

I Tipuri de profile frontale pânză copertine zone istorice

II Paletar de culoare pânză copertine zone istorice

III Copertine publice independente

IV Umbrele terase exterioare



ANEXA 4: Tipuri de forme copertine pentru zonele istorice ANEXA 4: Aspect materiale de copertine în zone istorice

I Forme copertine dependente de fațadă

II Forme copertine independente de fațadă
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A E

B F

C G

D H

1 2

3 4

5 6

A - CLASICĂ SIMPLĂ

B - CLASICĂ ÎNCHISĂ

C - CLASICĂ CURBĂ

D - CONVEXĂ

E - SCOICĂ

F - CALOTĂ

G - DUBLU CONVEXĂ

H - DUBLU CONCAVĂ

1 -  ÎNTR-O APĂ

2 -  ÎN DOUĂ APE

3 -  SIMPLĂ ÎN 4 APE

4 -  SCOICĂ PE STÂLPI

5 -  MULTIPLĂ ÎN 4 APE

6 -  A VELA
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