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COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

CP C.01.01-2000

Construcţii civile

Instrucţiuni cu privire la proiectarea şi executarea locaşurilor de cult
Instruction on designing and construction of religious buildings

Civil

buildings
Гражданские здания

Инструкция по проектированию и строительству культовых зданий

Ediţie oficială
DOMENIU DE APLICARE
1.1 Prezentele Instrucţiuni cuprind reguli, recomandări tehnice cu caracter
obligatoriu şi recomandări cu caracter opţional, în cadrul celor obligatorii, pentru
elaborarea şi verificarea proiectelor de executare a locaşurilor de cult (în continuare
denumite locaşuri).
1.2 Prevederile prezentelor Instrucţiuni stabilesc condiţiile minime de calitate pentru
locaşuri, care trebuie executate şi menţinute cel puţin la parametrii tehnico-constructivi
şi funcţionali, pe întreaga durată de exploatare a locaşului, şi care sunt obligatorii pentru
agenţii economici care execută aceste lucrări, pentru participanţii la procesul de
investiţii (autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice şi organele ce execută
controlul de stat).
1.3 Prezentele Instrucţiuni reprezintă o completare la normativele în vigoare privind
proiectarea clădirilor publice şi nu contravin normativelor, reglementărilor tehnice şi
standardelor naţionale privind executarea, organizarea, tehnologia şi calitatea
construcţiilor.
1.4 La proiectarea locaşurilor trebuie respectate atît condiţiile de performanţă ale
clădirilor, cît şi condiţiile de utilizare şi anume:
rezistenţă şi stabilitate,
siguranţă în exploatare;
siguranţă la foc;
igiena şi sănătatea oamenilor;
izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
protecţie împotriva zgomotului.
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1.5 Prevederile prezentelor Instrucţiuni se aplică, în special, la proiectarea,
executarea, reconstrucţia şi renovarea locaşurilor de cult ortodoxe date fiind
ritmurile sporite de promovare a religiei ortodoxe în ţară.
Prevederile cu caracter general, expuse în prezentele Instrucţiuni se aplică şi la
proiectarea caselor de rugăciuni de alte confesiuni.
1.6 La proiectarea, executarea şi exploatarea locaşurilor trebuie respectate şi
alte condiţii prevăzute în normativele şi standardele naţionale în vigoare,
precum şi corespunderea acestora cu condiţiile canoanelor cultelor.

REFERINŢE

2

Legea nr. 978 - XIII
din 24 martie 1992

Legea cu privire la culte

Legea nr. 721-XIII
din 2 februarie 1996

Privind calitatea în construcţii

Legea nr. 835-XIII
din 17 mai 1996

Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului

NCM A.07.01 - 9 8

Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, coordonare,
aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect
pentru construcţii

NCM

Modul de elaborare a documentelor normative

A.01.03-96

СНиП 2.08.02-89

3

Общественные
здания
(modificarea nr. 3)

и

сооружения,

PRINCIPII GENERALE

3.1 Edificiile de cult reprezintă un tip special de clădiri cu soluţii de sistematizare
spaţială, conformate la tradiţiile canonice, cu respectarea condiţiilor urbanistice şi
arhitecturale specifice, precum şi a normelor şi regulilor ce garantează exploatarea
sigură şi durabilă.
3.2 Prevederile prezentelor Instrucţiuni se referă la proiectarea obiectivelor noi,
reconstrucţia, restaurarea, reparaţia capitală şi exploatarea locaşurilor existente.
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Proiectele clădirilor de locuit, clădirilor de producţie etc, amplasate pe terenurile
aferente trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute în normele şi regulile
corespunzătoare, care se referă la tipul respectiv de clădiri.
3.3 Elaborarea proiectelor pentru executarea sau reconstrucţia locaşurilor,
luînd în considerare valoarea arhitectural-artistică înaltă, precum şi
complexitatea constructivă a acestor edificii, se efectuează de către instituţii
autorizate pentru proiectarea clădirilor publice, indiferent de forma organizării
juridice a acestora.
Prospecţiunile topografice şi geotehnice pentru executarea locaşurilor se efectuează în
mod obligatoriu de către organizaţii specializate în acest domeniu, autorizate în modul
stabilit. Beneficiarul acestor edificii asigură executarea lucrărilor menţionate.
3.4 Tema de proiect se elaborează în modul stabilit de normativele în vigoare
şi se avizează de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor şi de către
conducerea confesiunii religioase respective.
Pentru locaşurile care urmează să fie renovate sau nou proiectate, în tema de proiect se
stabileşte categoria de importanţă, pornind de la necesitatea adoptării unor decizii
constructive neordinare pentru acest tip de clădiri.
3.5 Executarea, renovarea, restaurarea sau reconstrucţia locaşurilor se
efectuează numai în baza documentaţiei de proiect avizate, verificate şi aprobate
în modul stabilit.
3.6 Elaborarea proiectelor privind renovarea, restaurarea sau reconstrucţia
locaşurilor se efectuează în bază de expertiză tehnică, care confirmă
posibilitatea şi adecvanţa executării lucrărilor respective.
Expertiza tehnică se efectuează de către experţi tehnici, atestaţi în modul stabilit.
La reconstrucţia, restaurarea şi reparaţia capitală a locaşurilor, care figurează în
«Registrul monumentelor de cultură şi arhitectură» trebuie de ţinut cont de prevederile
«Legii privind ocrotirea monumentelor».
4

AMPLASAREA LOCAŞURILOR

4.1 Selectarea

terenurilor

pentru

efectuarea

locaşurilor

se efectuează

în

conformitate cu documentaţia urbanistică, iar în lipsa acesteia - în conformitate
cu schiţele de amplasare, avizate de către Institutul Naţional de Cercetări şi
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Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii
«Urbanproiect» şi de către Institutul Municipal de Proiectări «Chişinăuproiect», autorul
Planului general al municipiului Chişinău - pentru mun. Chişinău. Condiţiile de
amplasare şi proiectare a locaşurilor se stipulează în Certificatul de urbanism.
Selectarea terenurilor se efectuează cu participarea reprezentantului confesiunii
respective.
4.2 Selectarea terenului pentru amplasare, în modul stabilit, a locaşului se efectuează
conform Regulamentului privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi
aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
4.3 Amplasarea locaşurilor se efectuează în conformitate cu condiţiile privind
orientarea altarului spre est şi cu poziţia dominantă a clădirilor ecleziastice în formarea
ansamblului arhitectural-urbanistic în funcţie de relieful terenului, configuraţia acestuia,
construcţiile pe teritoriile adiacente etc.
4.4 Locaşurile se amplasează în intravilanul localităţilor, pe terenuri relativ
orizontale sau cu o pantă uşoară, la care se asigură accesul liber al cetăţenilor şi a
mijloacelor de transport.
4.5 În vecinătatea terenurilor pentru locaşuri se prevăd parcaje, luînd în calcul 10...
15 locuri auto pentru fiecare 100 persoane din capacitatea totală a locaşului.
Parcajele auto şi staţiile de transport public se amplasează la o distanţă de maximum 100
m şi de minimum 15 m de la locaş.
4.6 Căile de acces spre locaşuri nu trebuie să se intersecteze la aceeaşi cotă cu
carosabilul arterelor de circulaţie.
4.7 Pe teritoriul complexului locaşului nu se recomandă să se amplaseze clădiri şi
construcţii incompatibile cu serviciul divin. în localităţile rurale, după caz, alături de
teritoriul locaşului se pot amplasa locuinţe pentru preoţi.
4.8 În zona locaşului se poate amplasa clădirea paraclisului şi se pot organiza terenuri
pentru desfăşurarea ceremoniilor religioase şi odihna enoriaşilor.
În jurul locaşului, pentru organizarea ceremoniilor religioase, se prevede un spaţiu
pentru ocolire circulară cu lăţimea de 3...5 m.
4.9 În cazul reconstrucţiei locaşului, precum şi al executării acestuia pe
terenuri cu densitate de construcţii sporită, lăţimea ocolirii circulare poate fi
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micşorată în unele locuri pînă la 2 m, respectînd totodată condiţiile impuse de accesul
autovehiculelor antiincendiare.
4.10 Teritoriul locaşului poate fi divizat convenţional în următoarele zone funcţionale:
de intrare, centrală şi auxiliară.
4.11 Zona auxiliară a locaşului este destinată pentru amplasarea corpului utilitar cu
depozit, a garajului auto, a gunoiştii şi a sobelor speciale de ardere a foiţelor pentru
pomenirea numelor. Zona auxiliară trebuie să fie asigurată cu acces liber al transportului
auto (inclusiv al autovehiculelor antiincendiare), prin intrare separată. Aria zonei
auxiliare se stabileşte în conformitate cu dimensiunile clădirilor şi ale construcţiilor
complexului locaşului, cu numărul mijloacelor de transport (indicate în tema de proiect)
şi trebuie să constituie aproximativ 15% din aria totală a terenului.
Numărul cabinelor în closet se calculează conform normelor pentru clădiri publice.
Zona auxiliară trebuie separată convenţional de zona centrală a locaşului (împrejmuiri
decorative, curdoniere verzi etc).
4.12 Teritoriul locaşului se îngrădeşte pe tot perimetrul cu un gard cu înălţimea de
1,5...2,0 m Intrarea principală se amplasează din direcţia căilor principale de acces şi
staţiilor de transport public.
4.13 Teritoriul complexului locaşului trebuie să fie amenajat cu spaţii verzi, a căror
mărime se recomandă să fie aproximativ 15% din aria totală a acestuia.
4.14 Inacceptabile pentru amplasarea locaşurilor se consideră următoarele teritorii:
supuse alunecărilor de teren şi altor procese geologice periculoase; aflate în
zonele supuse inundărilor şi subinundărilor; cu nivelul sporit de poluare a
apei, a solului şi a aerului.

5

SOLUŢII ARHITECTURAL-SPAŢIALE ALE LOCAŞURILOR

5.1 Locaşul este destinat pentru adunarea oamenilor credincioşi şi este compus, de
regulă, din trei compartimente principale: altar, naos şi pridvor.

CP C.01.01-2000 pag.6
5.2 Capacitatea locaşului se stabileşte, pornind de la numărul şi componenţa
demografică a populaţiei din localitatea respectivă, care se determină prin sondaj
sociologic.
5.3 Soluţia arhitecturală a locaşului trebuie să fie irepetabilă, unicată şi să asigure
conţinutul etic şi canonic al religiei.
Soluţia de sistematizare spaţială trebuie să corespundă principiului de concordanţă
proporţională a volumelor şi elementelor clădirii, minimalizînd utilizarea elementelor
decorative, în special, în interiorul locaşului. Zona principală a decorului arhitectural o
constituie partea superioară a locaşului, care simbolizează «împărăţia Cerului».
Formele elementelor de bază, elementele funcţionale şi decorative ale locaşului trebuie
să întrunească valori reale ale arhitecturii ecleziastice naţionale şi să fie corelate la
tradiţiile ortodoxe şi simbolica serviciului divin.
Tradiţiile ortodoxe pentru locaşuri determină, de regulă, că planul clădirii simbolizează
semnul crucii în diferite versiuni.
5.4 Intrarea principală în locaş - pridvorul trebuie să fie amplasat în partea de
vest a clădirii.
în interiorul pridvorului se prevede un loc special pentru vînzarea lumînărilor şi a altor
atribute de cult.
în golurile de uşă ale pridvorului nu se admit trepte.
5.5 Intrarea în locaş, rampele de acces şi scările, mijloacele auxiliare şi dispozitivele
(mînerele, barele de sprijin) trebuie prevăzute în conformitate cu condiţiile din normele
privind accesul categoriilor de populaţie cu mobilitatea redusă (CHHTI 2.08.02-89,
modificările).
5.6 Altarul se amplasează la o cotă mai ridicată decît naosul (cu una sau mai multe
trepte cu înălţimea de 12... 15 cm fiecare).
5.7 Adîncimea altarului trebuie să fie de minimum 3 m în centrul altarului, la o
distanţă de minimum 1,3 m de la «Porţile Raiului», sub formă de pătrat, se amplasează
pristolul, cu lungimea unei laturi de 0,6...1,5 m, în jurul căruia, de regulă, trebuie să fie
prevăzut loc pentru ocolire circulară.
5.8

Intrarea în altar se organizează din naos prin uşa Iconostasului.

Iconostasul - perete despărţitor, care izolează altarul de naos, se execută cu 3 uşi, care se
deschid în interiorul altarului: două uşi laterale (la nord şi la sud) cu
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lăţimea golului de minimum 0,6 m, care se deschid spre pereţi şi o uşă centrală în două
canaturi, numită «Porţile Raiului» cu lăţimea golului de 1...2 m.
5.9 Pentru altarele locaşurilor cu capacitatea peste 300 persoane, de regulă, se prevăd
încăperi laterale auxiliare simetrice faţă de altar cu aria de 4... 12 m , pentru păstrarea
veşmintelor preoţilor şi atributelor de cult. Intrarea în aceste încăperi se organizează
direct din altar. Montarea uşilor nu este obligatorie.
5.10 În faţa altarului, la aceeaşi cotă cu pardoseala altarului, trebuie prevăzut un loc
pentru ieşirea preoţilor în timpul slujbei - soleia cu lăţimea, de regulă, de minimum 1 m.
5.11 Aria naosului se determină luînd în calcul 0,4...0,6 m , pentru o singură
persoană.
În locaş trebuie prevăzut un loc pentru corul bisericesc. In cazul amplasării acestuia la
balcon, înălţimea balustradei trebuie să fie de minimum 0,9 m.
5.12 Pentru botezul pruncilor şi adulţilor se prevăd cristelniţe, care pot fi amplasate atît
în clădiri separate, cît şi în clădiri anexate sau încorporate în locaş.
5.13 Cristelniţa poate fi executată din oţel inoxidabil sau din masă plastică.
Pentru coborîrea în cristelniţă sau ieşire din ea se montează o scară cu bară de sprijin.
5.14 Pardoseala în încăperea în care se află cristelniţă se execută din material hidrofug.
5.15 Clopotniţa, serveşte pentru suspendarea clopotelor şi poate fi atît o clădire
separată, cît şi o anexă sau o suprastructură la locaş.
5.16 Clopotniţa se execută, de regulă, sub formă de turn cu mai multe nivele, cu
golurile superioare deschise.
5.17 Golurile clopotniţei trebuie să fie dotate cu bariere de protecţie cu înălţimea de
minimum 90 cm.
5.18 Urcarea în clopotniţă se efectuează printr-o scară interioară cu lăţimea de
minimum 70 cm.
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5.19 Pardoseala clopotniţei trebuie să aibă o înclinaţie de 3...5 grade spre goluri, care
serveşte pentru reflectarea sunetului şi scurgerea apei. Pardoseala trebuie executată din
materiale care exclud lunecarea în perioadă de iarnă.
5.20 Determinarea ariei totale, utile şi normative, precum şi a volumului construit şi a
suprafeţei construite se efectuează în conformitate cu regulile şi normele în vigoare cu
privire la proiectarea clădirilor publice.
6

ACUSTICA, PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

6.1 Confortul acustic în locaşuri se asigură printr-un complex de măsuri privind
acustica şi protecţia contra zgomotului în conformitate cu normele în vigoare.
6.2 Pereţii locaşurilor trebuie să asigure izolaţia fonică a încăperilor astfel încît
zgomotul din exterior să nu depăşească nivelul de 40 dB.
6.3 Caracteristicile geometrice şi fonoabsorbante ale suprafeţelor interioare ale
locaşului trebuie să asigure parametrii acustici necesari. Optimizarea parametrilor
suprafeţelor interioare se efectuează prin calcule.
La calcularea acusticii locaşului trebuie utilizate metode şi procedee folosite la
proiectarea sălilor de spectacole, ţinînd cont de specificul soluţiilor de sistematizare
spaţială şi utilizare funcţională a clădirilor ecleziastice.
6.4 Alegerea instalaţiilor şi a locului de amplasare a sistemelor de amplificare
a sunetelor în locaşuri, în cazul folosirii acestora, se efectuează prin calcule
acustice.
7

SIGURANŢA LA FOC ŞI ÎN EXPLOATARE

7.1 Executarea lucrărilor privind siguranţa la foc şi în exploatare se efectuează în
conformitate cu normele şi regulile în vigoare, precum şi cu prevederile prezentului
compartiment.
7.2 Intrarea principală şi cea secundară în locaşuri se prevăd cu uşi rezistente,
echipate cu sisteme sigure de închidere şi dublate cu sisteme de semnalizare.
Ferestrele se prevăd cu mecanisme sigure de închidere din interior şi cu grilaje metalice
de protecţie.
7.3 Instalarea telefoanelor trebuie prevăzută în încăperile administrative şi de pază.
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7.4 Locaşurile
trebuie
asigurate
cu
acces
pentru
autovehiculele
antiincendiare: dintr-o singură parte, cînd lăţimea clădirii este mai mică de
18 m, şi din două părţi cînd lăţimea clădirii depăşeşte 18 m.
Accesul pompierilor trebuie asigurat din toate părţile şi pe întreaga înălţime a locaşului.
7.5 Înălţimea golului porţii de intrare a autovehiculelor antiincendiare pe
teritoriul locaşului trebuie să fie de minimum 4,25 m, iar lăţimea - de minimum
3.5 m.
7.6 În locaş nu se admite amplasarea atelierelor, depozitelor şi a altor încăperi pentru
păstrarea şi utilizarea lichidelor şi a gazelor uşor inflamabile.
7.7 Covoarele aşternute staţionar şi alte îmbrăcăminţi ale pardoselii în locaşuri
trebuie să fie bine fixate. Pentru căile de evacuare nu se admite folosirea covoarelor din
materiale uşor inflamabile.
7.8

Locaşurile trebuie dotate cu paratrăsnet.

7.9 Instalaţia de semnalizare automată antiincendiară trebuie să fie montată în
locaşuri cu emiterea obligatorie a semnalului în încăperile permanent ocupate de
oameni sau cu transmiterea la cel mai apropiat serviciu de pompieri.
7.10 La exploatarea instalaţiei de încălzire trebuie respectate prescripţiile normelor
respective. Sistemul de încălzire cu sobe a locaşului anual, pînă la începerea perioadei
de încălzire, trebuie supus unui control, rezultatele căruia se fixează în documentul
respectiv.
încălzirea sobelor se efectuează sub supraveghere şi se termină pînă la începerea slujbei.
7.11 Lichidele inflamabile (pentru candele, lămpi etc.) trebuie păstrate în
dulapuri de metal. Se admite păstrarea unei cantităţi de lichid inflamabil de
maximum 5,0 1.
Turnarea lichidului inflamabil în candele şi lămpi se efectuează la o distanţă de
minimum 1 m de la aparatele electrice sub tensiune şi numai cînd toate flăcările din
apropiere sunt stinse.
7.12 In locaşuri se interzice executarea lucrărilor cu folosirea focului deschis
în timpul desfăşurării ceremoniilor religioase, în prezenţa enoriaşilor.
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7.13 În locaşurile cu capacitatea de peste 50 persoane, trebuie prevăzute minimum
două ieşiri de evacuare.
7.14 Subsolurile şi demisolurile trebuie să fie asigurate cu ieşiri de evacuare separate.
7.15 În locaşurile cu capacitatea sub 200 persoane se prevăd sisteme primare de
stingere a incendiilor, iar în locaşurile cu capacitatea de peste 200 persoane -hidranţi de
incendiu.
7.16 Instalaţia automată de semnalizare şi de stingere a incendiului trebuie executată
în conformitate cu condiţiile prevăzute de normele în vigoare.
8

CONDIŢII PRIVIND INSTALAŢIILE TEHNICE

8.1 În locaşuri trebuie prevăzută alimentarea cu apă pentru necesităţi
menajer-potabile, precum şi pentru stingerea incendiilor. Locaşurile trebuie dotate cu
instalaţii şi reţele de canalizare a apelor uzate şi de evacuare a apelor meteorice.
Proiectarea acestora se efectuează în corespundere cu condiţiile prevăzute în
normativele de proiectare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare
şi în prezentul compartiment.
8.2 Pentru măsurarea consumului de apă, trebuie prevăzută montarea la branşament a
echipamentelor de contorizare a apei reci şi calde. Locul de montare a echipamentelor
se stabileşte prin avizul de racordare eliberat de prestatorul de servicii.
Montarea echipamentelor trebuie prevăzută într-o încăpere, care va asigura posibilitatea
exploatării lor în condiţii de igienă şi securitate.
8.3

În locaşuri trebuie prevăzută distribuţia apei reci la chiuveta din altar.

8.4 Pe teritoriul aferent locaşului trebuie prevăzut un cămin de colectare pentru
evacuarea apei sfinţite de la chiuveta din altar şi de la încăperea în care se efectuează
botezul. Putui absorbant trebuie să fie separat de sistemul de canalizare a locaşului şi să
aibă o capacitate de absorbţie de minimum 1 m /h.
8.5 În cazul inexistenţei în zona de amplasare a locaşului a reţelelor exterioare de
alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să se prevadă closete exterioare cu hazna
impermeabilă, precum şi un rezervor de apă potabilă, preluată din surse autorizate de
organele de supraveghere sanitară, cu un volum care să asigure o necesitate de apă
pentru 48 h la un consum zilnic curent şi pentru stingerea incendiilor.
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Pentru colectarea gunoiului menajer trebuie să se amenajeze un teren cu învelitoare
rigidă.
8.6 Proiectarea sistemului de iluminare naturală şi artificială a locaşurilor se
efectuează în conformitate cu condiţiile prevăzute în normativele în vigoare şi în
prezentul compartiment.
8.7

Lumina în locaş şi pătrunderea ei în interior se admite în proporţii limitate.

Pentru compartimentele funcţionale ale locaşului se impun diferite grade de iluminare,
care sunt condiţionate de destinaţia spaţiilor respective.
8.8

Iluminarea naturală a pridvorului trebuie să fie minimă.

8.9 Sistemul de iluminare a naosului se formează prin combinarea de lumină naturală
şi artificială, emisă de diferite surse de iluminare: candele suspendate în faţa icoanelor,
luminări, sfeşnice etc. Lămpile electrice pentru iluminarea artificială se amplasează în
modul următor: în naos se suspendă un candelabru; în părţi - policandre; pe pereţi se
montează aplice.
8.10 Iluminarea naturală a naosului se efectuează prin ferestre. Dimensiunile golurilor
de fereastră este determinată de concepţia arhitecturală a faţadelor. Aria golurilor pentru
pătrunderea luminii se recomandă minimum 10 % din aria totală a pardoselii.
8.11 Iluminarea naturală a altarului se efectuează, de regulă, prin trei ferestre.
Fereastra centrală se orientează spre est.
8.12 Fără iluminare naturală pot fi proiectate numai încăperile amplasate la subsol sau
demisol.
8.13 Echipamentul electric, instalaţia de iluminare electrică (inclusiv cea exterioară)
sistemele de telecomunicaţii trebuie prevăzute în conformitate cu condiţiile din
normativele în vigoare.
8.14 În toate încăperile locaşurilor trebuie să se prevadă instalaţii electrice îngropate.
8.15 Nu se admite montarea în canale comune a reţelelor electrice de alimentare şi
distribuţie, a instalaţiilor de stingere a incendiilor, receptoarelor electrice şi instalaţiilor
de semnalizare.
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8.16 Iluminarea locaşurilor se efectuează, de regulă, cu ajutorul lămpilor cu
incandescenţă.
8.17 În altar trebuie prevăzută conectarea separată a dispozitivelor de iluminare
comună şi locală. Pentru conectarea echipamentului electric trebuie prevăzute prize la o
distanţă de minimum 10 m între ele, pe perimetrul încăperii, la înălţimea de 20 cm de la
pardoseală.
8.18 Pentru iluminarea de sărbători mari în sistemul comun de iluminare trebuie
prevăzute corpuri suplimentare de iluminare.
8.19 În locaşuri cu capacitatea de peste 200 persoane trebuie prevăzut iluminatul de
siguranţă.
■

>

8.20 Încăperile locaşurilor, în care se află icoane şi obiecte de valoare istorică,
culturală şi artistică, ocrotite de stat, trebuie dotate cu sisteme de semnalizare.
8.21 Încălzirea şi ventilarea locaşurilor se efectuează în conformitate cu normele în
vigoare pentru acest domeniu şi condiţiile prevăzute în prezentul compartiment.
8.22 Instalaţia de încălzire se proiectează în funcţie de volumul locaşului, soluţiile de
sistematizare spaţială şi soluţiile constructive, locul de amplasare a obiectivului şi
destinaţia încăperii respective. Se admite montarea instalaţiei de încălzire autonomă.
Parametrii regimului de temperatură şi umiditate pentru alegerea sistemului de încălzire
şi ventilare a locaşurilor se determină în bază de calcul conform normativelor în
vigoare.
8.23 Viteza schimbului de aer în locaş se calculează ţinînd cont de căldura
degajată de către oameni, lumînări, candele, de sursele de iluminat.
Volumul schimbului de aer se determină în bază de calcul, conform normativelor în
vigoare în funcţie de regimul de utilizare a fiecărui spaţiu.
8.24 În locaşurile cu capacitatea sub 600 persoane se admite sistemul de ventilare fără
afluxul mecanic organizat al aerului.
8.25 La proiectarea sistemului de ventilare mecanică în suprapresiune, care
funcţionează în timpul slujbei, în locaş trebuie prevăzut şi sistemul de ventilare naturală
prin aspiraţie, care să asigure o viteză de un schimb de aer într-o oră.
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8.26 Ventilarea locaşului se efectuează prin canale de aspiraţie montate în
pereţi, prin ferestre deschise şi grătare de ventilare montate în zona superioară a
locaşului, prin instalaţii de aeraj, care asigură circulaţia necesară a aerului şi nu
permit pătrunderea umezelii şi a aerului rece în perioada de iarnă.
8.27 În altar trebuie prevăzut un canal de aspiraţie, montat în firida din perete pentru
cădelniţa suspendată, în care mocnesc cărbuni.
8.28 Pentru reducerea gradientului de temperatură şi a umidităţii relative a aerului,
între altar şi naos, în iconostas se recomandă să se lase goluri deschise pentru asigurarea
circulaţiei aerului.
9

PARTICULARITĂŢILE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE
CONSTRUCŢII

9.1 Executarea lucrărilor de construcţie a locaşurilor se efectuează conform
documentaţiei de proiect elaborate şi avizate în modul stabilit, precum şi în conformitate
cu legislaţia şi documentele normative tehnice în vigoare.
9.2 Dirijarea lucrărilor de construcţii se efectuează de către diriginţi de şantier,
atestaţi în modul stabilit.
9.3 Materialele şi elementele de construcţie, utilizate la executarea locaşurilor trebuie
să fie agrementate în modul stabilit.
9.4 La alegerea materialelor de construcţie şi finisaj se dă prioritate materialelor
naturale, ţinînd cont de caracteristicile acustice şi posibilitatea de folosire ulterioară a
acestora pentru pictura murală.
9.5 Elementele arhitecturale specifice locaşurilor (arc, boltă, cupolă) pot fi executate
din beton armat monolit şi/sau metal.
9.6 Nu se admite utilizarea componenţilor chimici la prepararea mortarului pentru
pereţii şi tavanele locaşurilor, întru evitarea afectării picturii murale sau îmbolnăvirii
oamenilor. Compoziţia mortarului se pune de acord cu pictorii.
9.7 În cazul stopării lucrărilor de construcţii (din lipsă de finanţe, din cauza
calamităţilor naturale etc.) se întreprind măsurile necesare pentru conservarea
obiectivului, în modul stabilit.
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9.8 Reluarea lucrărilor de construcţii-montaj, întrerupte pe o perioadă mai lungă de
6luni, se admite numai în urma examinării, de către experţi, a stării tehnice a
elementelor şi materialelor de construcţie cu întocmirea avizului respectiv.
9.9 Recepţia locaşului se efectuează în conformitate cu documentele normative în
vigoare.
9.10 In componenţa comisiei de recepţie a locaşurilor se desemnează un reprezentant
al confesiunii religioase respective, iar la recepţia celor care figurează în Registrul
monumentelor de cultură şi arhitectură - un reprezentant al Ministerului Culturii.
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