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Arhitectur  popular  p strat  in situ, pe V ile Arge elului, 
Vâlsanului i Doamnei, specific  secolului al XIX-lea. 
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Abstract 
This study represents a brief overview of folk architecture preserved in situ in 

the Arges northern county. The ethnographical research conducted in the valey 
rivers Argesel, Valsan and Doamnei have highlighted that the three valleys is best 
preserved folk architecture. Peasant dwelling typology is varied: we find the house 
in simple forms, unicellular, but we find houses with developed plain. It is very 
interesting that in Arges county we can reconstruct, with existent models, all 
typology of the peasant household. 

 
For a i specificitatea culturii noastre populare provine, desigur, din firea i 

natura poporului român, ce constituie o entitate suficient de particular  în contextul 
european. În acela i timp, trebuie s  nu se piard  din vedere apartenen a ei la sud-
estul european, zon  etnografic  de puternic  expresivitate, precum i unele 
afinit i certe cu lumea central-european . 

O cultur  „minor ” ofer  omului apropierea de natur , de condi ia sa 
originar , iar arhitectura popular  ilustreaz , elocvent, intimitatea acestei leg turi. 
Sunt pu ine manifest rile de arhitectur  care pot egala arhitectura popular  
româneasc  în organicitatea concep iei constructive, care întrune te func ionalul i 
esteticul în exprim ri care, de i urmeaz  legile generale ale artei de a construi, 
manifest  o extraordinar  varietate. 

Tipologia construc iilor populare pare s  fi fost determinat  de trei factori 
majori: 

- constrângerile programului, adic  situl, activitatea economic , diferen ierile 
economice i sociale; convenien ele sociale; mijloacele de execu ie; 

- componentele arhitecturale, adic  concep ia planimetric , volumetria 
general ; 

- procedeele de construc ie, adic  materialele i tehnicile1. 
„A combina diferite forme i elemente care compun întregul monument 

arhitectural, a le distribui într-o m sur  just , p strând fiec ruia rolul i importan a 
ce i se cuvine i a alc tui din împreunarea lor un tot armonic, a le face s  concureze 
toate, f r  prec dere, spre acela i el, s  vorbeasc  sufletului aceea i limb , s  
produc  aceia i impresiune voit  mai denainte este, desigur o însu ire de artist, este 

1 Arh. Gheorghe P tra cu, Arhitectura i tehnica popular , Editura Tehnic , Bucure ti, 1984, p. 9. 
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a realiza o adev rat  oper  de art , chiar dac  imperfec iunile i naivitatea execu iei 
ar tr da inexperien a i lipsa de abilitate”2. 

Gheorghe M. Cantacuzino vedea în arhitectura româneasc  armonia, 
subliniind c , întotdeauna, esen ialul conchide cu armonia. La prietenul lui, Paul 
Emil Miclescu, senin tatea reprezint  norma arhitecturii române ti. Pentru 
Constantin Joja, cel care are meritul de a fi relevat valoarea arhitecturii urbane din 
România, elementul major îl constituie registrul de umbr  din arhitectura 

r neasc  i registrul reflex din arhitectura urban . Academicianul Octav 
Doicescu interpreteaz  compozi ia casei române ti, comparativ cu realiz rile din 
arhitectura european  i e fr mântat de rela ia tradi ie – înnoire. Sebastian Moraru 
vede o leg tur  între cimilituri-case, colinde-case, basme-case i aduce în discu ie 
casa-idee – casa ce dureaz  dincolo de casa real , supus  procesului de degradare 
i risipire în timp. Anghel Marcu vede în arhitectura româneasc  o arhitectur  a 

soarelui, f când referiri la orientarea optim  a casei populare. Pentru Günther 
Schuller, arhitectul sas, câ tig tor al premiului Herder, în 1983, caracteristica 
principal  era continuarea fireasc  de la o epoc  la alta, f r  modific ri 
substan iale de volum, propor ii, siluete ori cromatic . Doamna arhitect Silvia P un 
spunea, despre arhitectura româneasc , c  este înscris  în ritmurile naturii, este 
marcat  de matrice primordiale abstracte-geometrice i respect  propor ia de aur, 
este o arhitectur  deschis  i, la scara smereniei omului, reflect  un acord ideal 
întreg volum, materiale i arhitectur , este unitar  în diversitatea ei. Florea 
St nculescu, autor a numeroase studii de arhitectur  popular , g se te o formulare 
inedit  pentru prisp : „F r  prisp  o cas  este f r  suflet”3. Arhitecta Henrieta 
Delavrancea-Gibory m rturisea c  p streaz  în sufletul s u, casele de la ar  i cele 
de pe malul m rii, iar, despre arhitectura româneasc , spunea c  „începe cu coliba 
i evolueaz  lent, pe nesim ite, trecând prin afân ri proprii i influen e indo-

persane, bizantine, vene iene... tot e una i un singur tot”4. 
Astfel de formul ri, ale unor arhitec i celebri, au menirea de a contura, în 

mintea cititorului, imagini i în elesuri ale arhitecturii r ne ti.  
Casa ranului român are câte ceva din fiecare atribut enumerat: cum ar fi 

casa f r  prisp  sau sal ? nu ar fi a a frumoas  – arhitectural vorbind; nu ar exista 
spa iul prin care ranul comunic  cu exteriorul, leg tura cu  b t tura, cu lumea 
înconjur toare; unde ar mai sta s  priveasc  în jur i s  se gândeasc  la ce a f cut i 
ce mai are de f cut? Casa este înscris  în ritmurile naturii, i parc  vorbe te cu 
natura, este construit , în totalitate, din materiale luate direct din natur , i merge 
pe acelea i forme aidoma reliefului: la munte, e mai înalt , la câmpie, e joas , în 
zona deluroas , p streaz  un echilibru al propor iilor, ceea ce o face s  par  
crescut  din natur , cum c  acolo este locul ei. Îmbr cat  într-o hain  alb , casa, cu 

2 Arh. Ion Mincu, Motto în „Arhitext. Periodic de arhitectur  i arte vizuale”, anul 2, nr. 2(7)/1991, 
p. 1. 
3 Arh. Adrian Mahu, Cuvânt de întâmpinare  în Silvia P un, România. Valoarea arhitecturii 
autohtone, Editura Per Omnes Artes, Bucure ti, 2003, p. 6. 
4 Convorbiri cu arhitect Henriet Delavrancea-Gibory, interviu realizat de arh. Ileana Murgescu, în 
„Arhitectura”, anul XXXVIII, nr. 3/1980, p. 28. 
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armonia, echilibrul, sobrietatea i simplitatea sa, are ceva i din lumina solar . 
Albul amplific  tot ce este culoare i estompeaz  tot ce trebuie s  fie t cut. El 
exalt  structurile, poten eaz  elementele purt toare ale casei, f când, în acela i 
timp, mai u oar  povara aparent  a efortului lor. T ietura unui detaliu, arcuirea 
unei grinzi, culoarea unui chenar, toate se exprim , mai direct i mai limpede, cu 
ajutorul albului: lemnul din stâlpi este parc  mai u or, caden ele stre inii sunt mai 
adânci, stucaturile tencuielii sunt mai vaporoase, iar florile parapetelor i 
am nuntele lemnului crestat sunt mai bogate. Substan a casei devine mai dens , 
materia se învioreaz , î i spore te comunicativitatea arhitectural 5. 

De-a lungul istoriei, românii i-au dezvoltat o arhitectur  proprie, influen at  
de condi iile geografice, etnice i climatice i, nu în ultimul rând, influen ate de 
evenimentele istorice care s-au succedat pe aceste meleaguri.  

Arhitectura tradi ional  româneasc  i-a câ tigat dreptul de a fi a ezat  în 
rândul realiz rilor culturale de valoare universal . Astfel, în nordul jude ului Arge , 
o s  întâlnim construc ii i motive tradi ionale, specifice zonelor montane, în 
general, dar i o arhitectur  popular , în special, pe care o g sim doar în imediata 
vecin tate a piscurilor arge ene.  

Exist  anumite linii de demarca ie stilistic  care deosebesc arhitectura nord-
arge ean  de alte zone din ara Româneasc , Transilvania i Moldova i vorbim 
aici de ornamenta ie sau de anumite elemente de construc ie.  

Referirile vizând arhitectura popular  româneasc  se fac, mai ales, la epoca 
sa de maturitate, considerat  ca atingând apogeul expresivit ii între a doua 
jum tate a secolului al XVIII-lea i sfâr itul secolului al XIX-lea. 

În urma cercet rilor etnografice întreprinse în zona de nord a jude ului Arge  
au fost identificate cca 250 de locuin e i cca 50 de anexe gospod re ti care se 
înscriu în tiparele arhitecturii populare din secolul al XIX-lea. 

Arhitectura specific  zonei Valea Arge elului (Mu cel) este reprezentat  de 
casa înalt  cu sal . Planul casei este dezvoltat în lungime pe teren, fie plat, fie în 
pant . Casa este cl dit  pe un soclu înalt din piatr  sau c r mid , scara închis  de 
zid rie, sal  la etaj, unde g sim dou  camere, fie cu intr ri separate din sal , un hol 
central (tind  cald 6) i camerele situate în stânga, respectiv dreapta holului. 
Parterul era destinat pimni ei, cu intrarea, în general, pe fa ada principal  a casei. 
Polata, construit  în prelungirea arpantei casei, reprezint , de asemenea, un spa iu 
util pentru ad postirea diverselor instrumente de lucru în gospod rie i la câmp. 
Circa 70% din locuin e beneficiaz  de aceast  construc ie, ca o ad ugire ulterioar  
ridic rii casei. Gospod ria este întregit  de fânarul cu sân - a ezat pe grajd, de cele 
mai multe ori, cu un volum mai mare decât al casei, pentru a satisface nevoile 
economice, povarn  din piatr  - pentru familiile înst rite - c ci valea Arge elului 
reprezint  o zon  pomicol  important  în Arge , magazia pentru alimente, cocina, 
cote ul p s rilor, afum toarea. 

Tipurile de case întâlnite pe Arge el sunt urm toarele: 

5 Sebastian Moraru, Aceste case r ne ti, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986, p. 69-74. 
6 Majoritatea caselor au sob  în partea din spate a holului. 
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- casa monocelular ; 
- casa joas , numai cu parter; 
- cas  joas , cu pimni  semi-îngropat ; 
- casa înalt  mu celean  (casa cu dou  caturi). Aici, se disting variantele: 

- casa cu sal  la fa ada principal ; 
- cas  cu dou  s li;  
- cas  cu sal  par ial . i în rândul acestor trei variante, g sim mici varia ii 

ale formelor i volumelor, care vor fi prezentate în imagini i descrieri. 
 

 
 

 
Pentru zona Valea Vâlsanului (Arge ), au fost identificate cca 50 de locuin e 

care se înscriu în arhitectura specific  zonei, reprezentat , în secolul al XIX-lea, de 
casa înalt  cu foi or. i aici, construc iile pot fi grupate în mai multe categorii:  

casa cu prisp  la fa ada principal ;  
casa cu sal  pe dou  laturi; 
casa cu sal  pe dou  laturi i foi or; 
casa cu sal  i foi or (casa înalt  cu foi or);  
casa cu sal  par ial ; 
casa cu dou  s li; 
casa cu influen e urbane. 

Casa înalt  cu foi or este cl dit  pe soclu dezvoltat, de piatr  i c r mid , i 
constituie una din cele mai bune realiz ri ale me terilor de case r ne ti din 
regiune. Acest tip de cas  prezint , uneori, un element nou, „sala”, adic  prispa 
înalt  i închis  cu p limar, care se supra-l rge te, în zona central , formând 
foi orul. El reprezint  un exemplu demonstrativ de continuitate a conceptului de 
arhitectur  deschis , din neolitic i pân  în prezent7. A adar, timp de ase milenii, 
foi orul apare la locuin ele din arealul românesc. El reprezint  o caracteristic  
proprie arhitecturii autohtone, din toate etapele i zonele României, mai ales pe 

7 Cf. locuin a neolitic  de suprafa  de la V dastra-Oltenia, descoperit  în anul 1969, de arheologul 
Corneliu N. Mateescu, unde g sim foi orul precedând camera mare i camera mic . Acela i foi or 
în reg sim i la casele Glogovenilor, tot în Oltenia.  
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tema locuirii, de la casa r neasc  i pân  la palatul domnesc8. Foi orul este 
prezent i în Muntenia, de la locuin a geto-dac  descoperit  la Buc ani-Dâmbovi a, 
la conacul boieresc din secolele XVI - XX-lea, dar i la casa r neasc  i re edin  
contemporan . 

 
 
 

 
Sub aspect tipologic, Valea Râului Doamnei se încadreaz  în categoria 

satelor r sfirate, cu o re ea întins  de uli e de-a lungul c rora se afl  gospod riile 
separate de gr dini cu pomi fructiferi sau zarzavaturi. Satele se aliniaz  de-a lungul 
v ilor i drumurilor, c p tând aspectul de tip stradal. Casele r zle e, situate pe 
dealuri, pe uli e secundare se grupeaz  spre vatra satului care este de obicei drumul 
jude ean. 

O gospod rie este alc tuit  din cas , curtea cu acareturi, gr dina din sat i 
p mântul de la câmp. Gospod ria este o unitate de produc ie economic  (agricol , 
pastoral , me te ug reasc ), dar i o form  de cultur  în sensul restrâns al 
cuvântului. Elementele gospod riei s te ti ilustreaz  nu doar nivelul de via  
economic , ci i gradul de cultur  popular . 

Fiind sate de deal, unde locuitorii practic  aproape în egal  m sur  lucrarea 
p mântului i cre terea animalelor, gospod riile sunt de tip agro-pastoral, iar dup  
modul de organizare, sunt gospod rii având cur i aglomerate pe laturi neregulate. 
În jurul casei este b t tura înconjurat  cu gard din uluc  de fag, dincolo de care se 
afl  gr dini a cu flori i zarzavaturi, iar ceva mai la distan , grajdul i oborul 
pentru animale. În ultima vreme, la confec ionarea gardului - îndeosebi partea 
dinspre drum - se folosesc fierul sau piatra în combina ie cu lemnul (zid de piatr  
cu stâlpi între care, pe la i de lemn, se bate uluca t iat  la dimensiuni mai mici).  

Pentru zona Valea Doamnei au fost identificate cca 100  gospod rii. 
 

8 În D.R.H., întâlnim cuvântul, pentru prima oar , într-un document emis de Neagoe Basarab în anul 
1518, i scris de diacul Florea „în minunatul foi or la Pite tilor”, vol. II, 1501-1525, doc. 166. 
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Remarc m înc  de la început tipul mu celean de arhitectur  al caselor vechi, 
cu variante determinate de plan i de eleva ie. Locuin ele s tenilor de pe Valea 
Râului Doamnei au uneori stâlpii cu flori s pate cu cu itul, ori arse cu fierul i 
împodobite ori încondeiate i zugr vite i cu u i bine încheiate. Locuin ele r ne ti 
construite pe temelii supraîn l ate de piatr  prezint , la fa ada principal , o sal , iar 
în partea posterioar , un celar cu rol de depozit pentru produse agricole. 

Specificitatea locuin elor, edificate în sec. al XIX- lea i începutul sec.  XX, 
const  în dispunerea la nivel superior a spa iilor destinate locuirii, iar la nivelul 
inferior, a spa iului pentru depozitarea produselor agricole i pomicole. Acordul cu 
natura, frumuse ea propor iilor, volumele, decora iunile, varietatea modelelor i 
prezen a în num r mare a caselor sunt remarcabile, ceea ce fac din locuin ele i 
anexele gospod riilor din acest areal veritabile monumente de arhitectur  popular . 
Studiul în detaliu al arhitecturii locale, existente în teren, a  constatat c , în decurs 
de un veac, au coexistat urm toarele tipuri de case: 

casa joas , f r  pivni , construit  din bârne i acoperit  cu i . Ea era 
structurat  pe dou  camere, cu sal  în fa . Casa era construit  pe o temelie din 
bolovani i c r mid , cu pere ii tencui i pe din untru, uneori i pe dinafar . 
Tavanul din scândur  (podin ) era a ezat pe grinzi aparente, decorate cu crest turi 
i înflorituri. Prima camer , numit  i „iatac”, era mai mic  decât cealalt , care 

purta denumirea de „casa mare”. Acest tip de cas  a existat pân  la mijlocul 
veacului al XIX-lea, dup  care a început înlocuirea lui cu alte tipuri de case, mai 
înalte i mai spa ioase; 

casa cu foi or apare dup  anul 1800, i apar ine familiilor de mo neni mai 
înst ri i, preo i, diaconi i diver i slujba i. Ea era mult în l at  fa  de nivelul 
solului, având dedesubt pivni a cu gârlici. Zidurile erau groase, din c r mid  i 
bolovani, în special zidurile pivni ei. Acoperi ul masiv avea stre ini mult coborâte. 
Compartimentarea era identic  cu a casei analizate anterior, la care se adaug  
foi orul din fa a u ii. Acesta era împrejmuit cu zid sau scânduri, iar acoperi ul era 
sus inut de stâlpi gro i din lemn, împodobi i cu diferite crest turi sau sculpturi. Din 
curte se urca în foi or pe o scar  de grinzi încastrate în zid rie. Pe timpul verii, în 
foi or se amenaja patul; 
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casa cu trei camere apare tot dup  anul 1800, fiind specific  doar familiilor 
înst rite. Este construit  din c r mid  i acoperit  cu i , având dedesubt o pivni  
spa ioas  cu ziduri masive i ferestre crenelate. La intrarea în pivni  se afl  
gârliciul. Dou  din camere au intrarea direct în sal , în timp ce a treia, aflat  în 
spate, serve te drept buc t rie, intrarea f cându-se din afar , pe o scar  acoperit , 
din spatele casei. Buc t ria comunic  cu una din camere, care serve te ca 
sufragerie i dormitor. Aceste case aveau la etaj i grup sanitar. Urcarea în sala din 
fa  se f cea pe o scar  interioar , din grinzi de lemn încastrate în zid rie. La 
intrarea din curte exista o u  mare, prin care se p trundea mai întâi în tind , de aici 
urcându-se spre sal . În sal  se afla un pat necesar pe timp de var  (sala era foarte 
spa ioas ); 

casa înalt , cu sal  în fa , este reprezentativ  pentru familiile de stare 
mijlocie. Ea apare c tre mijlocul veacului al XIX-lea, fiind foarte frecvent  la 
sfâr itul secolului trecut. Construit  din c r mid  cu bolovani, casa se înal  pe o 
pivni  cu gârlici, fiind structurat  pe dou  camere i o sal  deschis  pe toat  
lungimea fa adei, prev zut  cu balustrad  din zid rie sau scândur , sus inut  de 
stâlpi bogat ornamenta i, in sal  este instalat nelipsitul pat de var . Urcarea în sal  
se face pe o scar  interioar  din grinzi de lemn încastrate în zid. La intrarea din 
curte exist  o u  care permite accesul în tind  i în sal . Din sal  se intr  separat în 
fiecare camer . 
Men ion m c  la casele mici, scara este exterioar . Urcarea i coborârea de la etaj 
fiind destul de anevoioas , pentru b trâni i copii, mul i s teni i-au prelungit casa 
cu una-dou  camere la parter, cele de la etaj r mânând aproape nefolosite. 
Acoperi ul din i  completeaz  imaginea casei cu sal , locuin a cu frecven  mare 
în arhitectura local  a V ii. Se impune precizarea c , pân  nu demult, aproape toate 
casele aveau „cuc ” în pod (co urile de fum ie eau direct în podul casei, f r  a fi 
scoase afar , fumul servind atât la înt rirea lemn riei acoperi ului, cât i la 
afumatul c rnii). 
În perioada 1890-1920, apare tipul de cas  cu scar  mic , închis  de un p limar din 
lemn, netencuit i spa iu deschis sub sal , la fa ada principal , unde era i intrarea 
în pimni . Caracteristic  pentru aceast  perioad  este i casa f r  pimni , cu sal  
par ial  i p limarul din lemn. Ambele variante de case aveau dou  camere i o 
tind . 

Tipul vechi de cas , construit în prima jum tate a secolului al XIX-lea, 
cuprindea numai dou  camere care comunicau între ele, cu sal  în fa , deschis  
sau cu balustrad  i o scar  pentru accesul din curte. Casa era joas  i avea temelia 
din bolovani de râu, uneori i c r mid . Pere ii, din bârne rotunde, încheiate, la 
col uri, în cheotoare rotund ,  erau tencui i pe interior i, uneori, la exterior. 
Tavanul, din scânduri, era a ezat pe grinzi aparente, decorate cu crest turi.  

Casele fiind joase, nu aveau pimni , de aceea, în multe cazuri, în partea din 
spate, prin prelungirea acoperi ului i închiderea spa iului se forma o înc pere - 
polata/celarul -  folosit  drept c mar . 

Acest tip de cas  a fost construit pân  spre sfâr itul secolului al XIX-lea, 
ulterior, fiind 
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înlocuit cu un model de cas  mai înalt . 
Cele trei v i reprezint  zona cea mai conservatoare din jude ul Arge , din 

punct de vedere al arhitecturii populare. Întâlnim aici, toate tipurile de cas  
r neasc , de la cea monocelular , pân  la cea cu etaj i influen  urban . Al turi 

de acestea trebuie s  amintim de existen a conacelor boiere ti i de culele oltene ti. 
Reprezentativ  pentru zona studiat  este casa înalt  în varianta mu celean , 

cas  cu v dite influen e economice, adaptat  la ocupa iile de pomicultor i 
viticultor. Ea mai este numit  i casa podgoreanului. 

 
Casa Stoica Victoria (n. 2 august 1920),  Davide ti, construit  de bunicul dinspre 
mam . Datat  cca 1860-1870, locuin a, situat  pe un teren în pant , pe o uli  
retras  de la osea, este realizat  din vârghii scurte prinse-n montan i verticali, 
cercuit  cu nuiele de alun, apoi tencuit  i v ruit  în alb. Are sal  la fa ada 
principal , sus inut  de patru stâlpi dispu i asimetric i dou  camere cu intr ri 
separate. Beciul, dispus sub camera de la drum, are intrarea situat  pe latura mic . 
Acoperi ul, în patru ape, cu col urile rotunjite, are învelitoarea din i  m runt  i o 
cuc  de aerisire pe partea din fa . 
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Casa Mi a, Lucieni-Hârtie ti, datat  1900. Casa este a ezat  pe soclu înalt, 
dezvoltat  în lungime, pe teren denivelat, cu dou  înc peri i sal  la fa ada 
principal , cu patru goluri i p limar de zid. Pimni a, cu intrarea din fa ada lateral , 
este dispus  sub camera de la drum. Sub sal , este amenajat cote ul pentru p s ri. 
Acoperi ul, în patru ape, are învelitoarea din i , coama scurt  i epu e, adesea 
lucrate artistic, care str juiesc acoperi ul, având rol protector i decorativ.  

 

 
Casa  Miloiu Paul, Davide ti, datat  la sfâr itul secolului al XIX-lea. 

 
Casa, construit  la sfâr itul secolului al XIX-lea, a apar inut unei familii înst rite de 

rani, care a avut contact cu lumea urban . Planul dreptunghiular, de dimensiuni 9 
x 5 m, este organizat pe dou  niveluri: parterul, care ad postea pimni a cu dou  
înc peri i etajul cu dou  camere de locuit, tinda central  i sal  la fa ad . Atât 
parterul cât i etajul sunt construite din c r mid : parterul la dou  rânduri, iar etajul 
la un rând.  
Intrarea în pimni  este plasat  pe fa ada principal ,  cu acces de la nivelul de 
c lcare, cu dou  rânduri de u i: primul -  în z brele i al doilea din blaturi masive 
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care se închid pe un pop central, demontabil. La interior, pimni a este tencuit  
integral. Pardoseala este din p mânt, iar tavanul, cu rol de sus inere a etajului, este 
construit din grinzi masive (ur i) de stejar, dispuse pe l imea casei, i scândur  
b tur  peste grinzi. Pe peretele opus intr rii în pimni  g sim dou  firide, dispuse 
simetric fa  de pere ii laterali. Iluminarea era asigurat  de o fereastr  de mici 
dimensiuni. În timp, cea de-a doua înc pere a pimni ei a fost transformat  în 
camer  de locuit, primind o intrare separat , din exterior. Pe peretele comun, u a de 
acces a fost zidit , l sându-se numai un geam. Spa iul de sub scar  are, de 
asemenea, rol de depozitare pentru diferite unelte i obiecte gospod re ti. Grosimea 
zidurilor variaz  între 40 i 60 cm. 
 

              
                          Plan parter                                                       Plan etaj                        
(scara 1:200) 

 
 

 
Simetrie în dispunerea stâlpilor s lii  (distan e în cm). 

 
 

Scara, din bârne masive de stejar, este închis  de zid ria soclului, fiind astfel 
protejat  de intemperii.   
Sala, dispus  pe toat  fa ada, are parapetul din zid, lucrat în continuarea soclului, 
ceea ce confer  masivitate construc iei. Stâlpii s lii formeaz  cinci goluri i sunt 
decora i cu capiteluri lucrate în paiant  care formeaz  cinci arce cu deschidere 
mare. 
Holul (3,77 x 1,40 m) este dispus central, cu intr ri, în stânga i în dreapta, în cele 
dou  camere. De dimensiuni 3,65 x 3,77 m, camerele erau prev zute cu sobe cu 
olane (se mai p streaz  doar una) dispuse pe col ul, din spate,  comun cu holul i 
câte dou  rânduri de ferestre înalte: pe fa ad  i, respectiv, câte o fereastr  pe 
laterale, lucrate cu arcade - la interior - i prev zute cu giurgiuvele.  
În partea din spate, casa mai prime te o polat , prin prelungirea arpantei, creându-
se astfel spa iul destinat c m rii, cumva o compensare a transform rii pimni ei în 
camer . 
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Corni a este profilat , iar acoperi ul, în patru ape, cu col urile rotunjite, p streaz  
învelitoarea din i  de brad. 
Tâmpl ria din lemn de stejar i brad, i elementele de feronerie se p streaz  în 
forma original . 
Întreaga cas  este decorar , la exterior, cu registre geometrice în relief sau relief 
negativ dup  o anumit  simetrie: fiec rui gol al s lii îi corespunde, pe parapet, câte 
un registru decorativ; corni a profilat , cu linii orizontale, are drept corespondent 
un brâu stucat, a ezat la baza stâlpilor; un registru de romburi decoreaz  partea de 
sus a arcadelor i un alt registru, asem n tor, îmbrac  partea superioar  a 
ferestrelor, iar fiecare fereastr  are chenare în tencuial . Aceste elemente ofer  
echilibru i armonie construc iei. 
 

 

 
Casa Oisim Olteanu, datat  în stucatur  - 1918, Voroveni, pe o uli  retras  mult de 
la osea, la poalele dealului. Pân  de curând, era ultima cas , la marginea p durii. 
Casa - cu plan dezvoltat, cu sal  larg , camere generoase la etaj i dou  pimni e la 
parter, construit  pe un teren în pant , cu fa ada principal  spre vest – ne ofer  o 
vedere panoramic  asupra v ii Arge elului, i impresioneaz  prin bog ia decora iei 
în stucatur . 

 

           
Plan parter, cu dou  pimni e                   Plan etaj                   (scara 1:200) 
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Casa P itu Aurel, în Br det, datat  1930, cu soclu înalt din zid rie uscat  i foi or 

central. 

             
 
                         Plan pimni                                            Plan parter                   
(scara 1:200) 
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Casa Pandelic  Neculae, Valea Faurului, Mu te ti, datat  1923. Plan cas     (scara 
1:200) 
 
Cas  cu sal  pe dou  laturi, foi or în ax i „r zboi” cu panouri decorative stucate, 
desp r ite de consolete traforate. Are dou  camere cu intr ri separate din tinda 
central . Pe frontonul foi orului, stilizat, observ m pomul vie ii. 

 
Bibliografie 

 
Cercetare etnografic  pe V ile Arge elului, Vâlsanului i Doamnei; 
Documenta Romaniae Historica, B. ara Româneasc , vol. II, 1501-1525, 
Editura R.S.R., Bucure ti, 1972; 
Moraru, Sebastian, Aceste case r ne ti, Editura Scrisul Românesc, 
Craiova, 1986; 
P tra cu, Gheorghe, Arhitectura i tehnica popular , Editura Tehnic , 
Bucure ti, 1984; 
P un, Silvia, România. Valoarea arhitecturii autohtone, Editura Per Omnes 
Artes, Bucure ti, 2003; 
Convorbiri cu arhitect Henriet Delavrancea-Gibory, interviu realizat de 
arh. Ileana Murgescu, în revista „Arhitectura”, anul XXXVIII, nr. 3/1980; 
Motto de Ion Mincu, în „Arhitext. Periodic de arhitectur  i arte vizuale”, 
anul 2, nr. 2(7)/1991. 


