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I. Saivane - construcții
zoopastorale
CONSTRUCŢII ZOOPASTORALE
Construcţiile zoopastorale (saivane pentru ovine) sunt necesare pentru adăpostirea temporară a
ovinelor pe timp de vară, de intemperii (ploi abundente, zăpadă, lapoviţă, furtuni, etc.).
În condiţiile în care cazarea se face temporar, doar în cazul unor intemperii, saivanul poate
adăposti în jur de 700 de ovine.
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DATE TEHNICE
Caracteristicile principale ale construcţiei proiectate:
Tipul de construcţie
Funcțiunea
Activitate desfăşurată
Regim de înălţime
Suprafaţă construită
Suprafaţă desfăşurată
Suprafaţă utilă
Lungime construcţie
Lăţime construcţie
Înălţime soclu
Adâncime maximă de fundare
Înălţime maximă cladire
Înălţime cornişă cladire
Categoria de importanţă
Clasa de importanţă
Gradul de rezistenţă la foc

Clădire nouă
Saivan pentru ovine
Cazare ovine
Parter
Suprafață construită = 251,00 mp.
Suprafață desfățurată = 251,00 mp
Suprafață utilă= 251,00mp
L= 35,50 mp
l= 5,50 – 15,50 mp
hs= 0,20 m
hf= 1,20 m
Hmax = 3,30 m
Hc = 0,90 – 2,10 m
D- redusă
III - redusă
V

Funcţiuni interioare saivan:
Un singur nivel cu o suprafață destinată cazării ovinelor de 251,00 mp.
CONSIDERENTE ARHITECTURALE
•
•
•
•

Clădirea va avea o arhitectură rustică specifică zonei montane;
Acoperişul se va executa în două ape, rezemat pe o şarpantă din lemn de brad (rotund sau
ecarisat);
Finisaje exterioare: lemn natur;
Sistematizare verticală: se va amenaja terenul din jurul clădirii (căi de acces, împrejmuire,
etc.).

STRUCTURA CONSTRUCŢIEI PROPUSE

Saivane - construcţii zoopastorale

•
•
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•
•

Fundaţii izolate din beton armat (cuzineţi);
Schelet de rezistenţă în sistem stâlp grindă (lemn rotund sau ecarisat) alcătuit din bârne,
cosoroabe, stâlpi perimetrali, contrafişe, cleşti, rezemat pe fundaţii izolate (stâlpii de
fundare);
Stâlpii portanţi şi tălpile (bârnele) se vor fixa de fundaţiile izolate cu ajutorul unor bride
metalice încastrate în beton şi şuruburi;
Astereală din scândură de răşinoase bătută cu interspaţii şi rezemată pe capriori din lemn
rotund sau ecarisat de răşinoase.

NOTA:
Dimensionarea definitivă a fundaţiilor se va face dupa deschiderea săpăturilor la amplasamentul
propus.
MĂSURI P.S.I.
•
•
•

Elementele structurale din lemn se vor trata cu soluţii speciale contra focului (soluţii ecologice);
Instalaţia electrică va fi realizată conform normativelor în vigoare, numai de către persoane
autorizate;
Se va monta instalaţie de paratrăsnet.

Saivane - construcţii zoopastorale
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II. Stâna - facilități de producere
a brânzei
2.1 STÂNE – GENERALITĂȚI
Stânele sunt construcţii unde se face prepararea laptelui de oaie și a brânzeturilor, fiind totodată
și locuințe de vară ale ciobanilor. În munţii noştri s-au construit diferite tipuri de stâne: din lemn,
piatră sau cărămidă, de diferite modele şi mărimi, cu 2-3 sau mai multe încăperi şi în unele cazuri
cu amenajări speciale pentru prepararea brânzeturilor.
Stânele se compun din: una sau două
camere de locuit, o magazie, o încăpere unde
se face focul și unde se pregătește laptele
pentru brânzeturi, fiind totodată bucătărie
pentru ciobani. Toate aceste încăperi își au
justificarea prin însăși activitatea de la stână.
Pe toată lungimea faţadei stâna poate avea
un cerdac sau pridvor pentru păstrarea
unor lucruri de folosinţă zilnică. Pentru că
durabilitatea unei stâne construită din lemn
este socotită la 40-50 ani și a celor din piatră și
cărămidă de până la 120 ani, la amplasare se
ţine seama de o serie de factori ca: altitudine,
căi de acces, apă, etc.

Stâna - facilități de producere a brânzei

În etajul alpin şi subalpin, stânele se construiesc în văile dintre munţi, în locuri bine adăpostite,
iar în etajul fagului şi molidului se amplasează mai aproape de culmea păşunii, la o distanţă de cel
puţin 200 m de marginea pădurii.
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Factorul hotărâtor în amplasarea stânei este sursa de apă. Construcția se amplasează în
proximitatea sursei de apă și/sau se are în vedere posibilitatea de a aduce apa la stâne prin
conductă. Amplasarea stânei este legată și de existenţa unei căi de acces, drum sau potecă. De la
stână trebuie, pe cât posibil, să fie vedere largă spre trupul de pășune.Stâna se așează cu spatele
către vântul dominant și cu celarul orientat către nord sau nord – est, nord – vest, fiind necesar ca
această încăpere să fie răcoroasă, evitându-se bătaia directă a razelor solare.
La stână și în jurul ei este necesară în permanenţă o mare curăţenie, această cerinţă fiind în
mare măsură satisfăcută de existenţa la o distanţă de 10 m jur împrejur a unui gard din lemn cu
stâlpi plantaţi din 3 în 3 m sau din 4 în 4 m, cu 5 rânduri de manele așezate la distanţă de 25 cm
între rânduri și cu o portiţă de intrare în partea din faţă a stânei sau pe una din cele două laterale.
Cu ajutorul acestei împrejmuiri se creează în jurul stânei o curte de cca. 800 m2, în permanenţă
curată, unde nu au acces oile, câinii, viţeii, caii, etc. și unde, la altitudini mai joase, se pot cultiva
cartofi sau alte legume și zarzavaturi.
Activitatea la stânele cu oi mulgătoare este legată de așa numita strungă - amenajare pentru
muls și pentru separarea oilor mulse de cele nemulse. Se consideră că sistemul strungilor fixe nu
este bun pe pajiștile montane, pentru că stând prea mult într-un loc, se distruge complet vegetaţia
ierboasă și nu mai cresc decât buruieni nitrofile ca: urzici (Urtica dioica), ștevii (Rumex obtusifolius,
R. alpinus), știrigoaie (Veratrum album) și altele. După mai mulţi ani de îmburuienare abia începe
să apară firuţa stânelor (Poa annua). Prin acest sistem se pierd mari cantităţi de bălegar și urină
cu care s-ar putea fertiliza pajiștile.

Strunga trebuie să fie mutată și ea la fiecare 2-4 zile în alt loc, toate porţiunile de pajiște din
apropierea stânei putând fi fertilizate prin târlire, prin mutarea strungii.
Pentru ca strunga să poată fi cu ușurinţă mutată, se confecţionează din 4 stâlpi așezaţi pe
o talpă de lemn, cu un acoperiș simplu de șindrilă sau carton gudronat care asigură în timpul
mulsului adăpost contra ploilor și 4-6 butuci de lemn sau scăunele simple pe care stau mulgătorii,
precum și împrejmuirea care închide oile nemulse, amenajată din porţi de târlire. Mutarea unei
astfel de strungi se poate face de doi oameni în timp de cel mult o oră.

2.2 CLĂDIRE ZOOPASTORALĂ (STÂNĂ MODERNIZATĂ)
DATE GENERALE
Proiectul „Modele agricole sustenabile pentru zona montană din România” îşi propune
realizarea unor unități de procesare a laptelui, care să corespundă normelor europene specifice
(normele sanitar veterinare și sănătatea populației), fapt necesar pentru ca produsele tradiționale
procesate aici să poată fi certificate și înregistrate în vederea comercializării.
DATE TEHNICE
Caracteristicile principale ale construcţiei proiectate
Tipul de construcţie				
Clădire nouă
Funcțiunea		
		
Unitate de procesare lapte (stână modernizată)
Activitate desfăşurată				
Procesare produse tradiționale
Regim de înălţime				Parter
Suprafaţă construită efectivă
Sconstr. = 116,00mp.
Suprafaţă desfăşurată				
Suprafaţă desfăşurată = 116,00 mp
Suprafaţă utilă					
Suprafaţă utilă = 75,65 mp
Suprafaţă locuibilă				
Suprafaţă locuibilă = 17,25 mp
Lungime construcţie				
L= 14,20 mp
Lăţime construcţie				
l = 8,20 mp
Înălţime soclu					hs= 0,40 mp
Adâncime maximă de fundare			
hf= 1,20 m
Volum construit
			
Vc= _450_mc.
Înălţime maximă clădire 			
Hmax = 6,60 m
Înălţime cornişă clădire			
Hc = 2,55 m
Cota terenului sistematizat (faţă de ±0,00)
0,40
Înălţime nivel					hn= 2,60 m
Adâncime maximă branşament apă 		
ha= 1,20 m
± 0,00 în valoare absolută			
0,40
Categoria de importanţă
D-redusă
Clasa de importanţă
			
IV -redusă
Gradul de rezistenţă la foc			
IV

FUNCŢIUNI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parter						
Filtru sanitar			
8,41 mp
Cameră recepție lapte			
7,26 mp
Cameră procesare				26,43 mp
Depozit maturare primară
9,00 mp
Cameră pentru ciobani
17,25 mp
Spațiu pentru urdit
7,30 mp
Terasă deschisă 1
18,70 mp
Terasă deschisă 2
11,15 mp

Stâna - facilități de producere a brânzei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCŢIONALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ

Stâna - facilități de producere a brânzei

Clădirea ”Stână Modernizată” a fost proiectată astfel
încât să poată fi realizate fluxurile tehnologice necesare
certificării și omologării produselor tradiționale din lapte. În
urma recompartimentării va rezulta o unitate de procesare cu
urmatoarele spații:
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•

Filtrul sanitar: Încăperea prin care trece orice persoană
care este implicată în activitatea stânii sau care dorește să
viziteze spaţiile respective;

•

Cameră recepţie lapte: Încăperea unde se recepţionează
laptele înainte de a fi procesat;

•

Cameră procesare: Este încăperea unde se procesează
laptele. Încălzirea laptelui se face în mod tradiţional la foc
deschis sau închis (este amenajat un spaţiu corespunzător
pentru aceasta);

•

Spațiu pentru urdit: Este zona sau încăperea separată unde
se fierbe lapele pentru obținerea produsului numit urdă;

•

Cameră maturare și depozitare: Aici se depozitează produsul
finit pentru o anumită perioadă de timp, după care este preluat
și expediat către alte depozite de maturare specializate sau
direct la consumatori;

•

Camera pentru ciobani: Reprezintă încăperea unde poposesc
ciobanii, se odihnesc și servesc masa;

•

Terase deschise: În aceste spații se pot amenaja inclusiv
zone pentru primirea și servirea cu produse tradiționale din
lapte a eventualilor turiști care vizitează zona.

A
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1,95
1,95
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MATURARE PRIMARA
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7,80
8,05

1,40
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2,10

1

2

2,90

35

H = 2,60 m

A = 10,20 mp

TERASA DESCHISA

1,00
35
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A = 10,30 mp

2,60
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hp 1,50
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2,10

CAMERA RECEPTIE
LAPTE
A = 10,25 mp

H = 2,60 m
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1,00
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2
CAMERA PENTRU
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A = 15,45 mp
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A = 17,90 mp
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4
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FILTRU SANITAR
+ VESTIAR
A = 13,85 mp
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Clădirea zoopastorală (stâna modernizată) va avea o arhitectură rustică specifică stânelor
tradiționale din zona montană;
• Acoperișul se va executa în două ape , rezemat pe o șarpantă din lemn de rășinoase;
• Finisaje exterioare: lemn natur (aspect rustic);
• Finisaje interioare: în zona de procesare, recepție lapte și la filtrul sanitar se vor folosi
materiale de placare care pot fi ușor igienizate (rigips, faianță, gresie, mozaic, etc);
• Sistematizare verticală: se va amenaja terenul din jurul clădirii (căi de acces, împrejmuire,
etc.).
•

Stâna - facilități de producere a brânzei
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STRUCTURA CONSTRUCŢIEI PROPUSE
•
•
•
•
•
•

Fundaţii din piatră naturală consolidată cu beton (aspect rustic);
Soclul fundației cu beton simplu și centură armată la partea superioară;
Pereți portanți din lemn de rășinoase (aspect rustic);
Învelitoare din șindrilă sau alte tipuri de învelitori cu aspect rustic (tegola, etc);
Șarpantă din lemn;
Planşeu din lemn (grinzi + dulapi).

NOTĂ: Dimensionarea definitivă a fundațiilor se va face dupa deschiderea săpăturilor la
amplasamentul propus.
În zona de fierbere a laptelui se va realiza o protecție la foc deschis prin placarea pereților cu
zidărie din piatră sau cărămida iar fumul rezultat va fi dirijat în exterior cu ajutorul coșului de fum
și a unei hote realizate corespunzător.
UTILITĂŢI
• Se va amenaja în incinta clădirii și până la aceasta, accesul pietonal și accesul auto.
• Energie electrică: clădirea va fi conectată la un generator electric propriu (generator electric
pe combustibil lichid combinat cu o instalație cu panouri fotovoltaice, amplasate pe acoperiș).
• Alimentare cu apă: clădirea va fi racordată la o sursă de apă potabila proprie.
• Se va realiza un sistem de colectare a apelor reziduale rezultatate de la filtrul sanitar,
igienizarea spațiilor și a instalațiilor, precum și cele provenite de la procesarea laptelui (fosă
septică vidanjabilă, ministație de epurare, etc.).
NOTĂ: Clădirea a fost compartimentată astfel încât să asigure fluxurile tehnologice impuse de
normele sanitar veterinare și cele privind sănatatea populației în domeniul procesării produselor
tradiționale din lapte.

Stâna - facilități de producere a brânzei

MĂSURI P.S.I.
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• Elementele structurale din lemn se vor trata cu soluţii speciale contra focului (soluții
ecologice).
• Instalaţia electrică va fi realizată conform normativelor în vigoare, numai de către persoane
autorizate și în baza detaliilor de instalații prevăzute in documentația de proiectare.
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