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THE ARCHITECTURAL IDENTITY OF MODERN WINERY COMPLEXES
Abstract: Currently, the media confrontations around oenology force wine producers to give 

increasing importance to both terroir and the production of quality wines, as well as architecture, 
in order to keep their privileged place in the modern wineries’ ratings. The rigorous requirements 
of the wine production process (abandonment of pumping operations to protect the must in the 
gravitational winery) and the attention to storage during aging (maintaining optimal constant tem-
peratures and humidity necessary to obtain refined wines) establishes the relationship between 
technology and architecture by building a multi-storey winery embedded in the relief, representing 
a metamorphosis of the winery complex.

Wineries built in the relief have now become the most commonly used type in the wine indus-
try, despite the difficulties of designing on slopes and their subsequent construction. The place-
ment of the building on the slope determines the transition from a standardized project to an indi-
vidualized one, specific to its location, obtaining not only the technological advantages, but also 
an architectural diversity due to the characteristics of the terrain.

Keywords: winery, cellar, winery complex, gravitational technology, relief embedding.

Dezvoltarea intensă a viticulturii şi vinificației de-a lungul secolelor a fost însoțită de 
introducerea în practică a diferitor instalații pentru prelucrarea strugurilor și a unor teh-
nologii vinicole, care, în consecință, au dus la apariția primelor construcții vitivinicole – 
cramele.

Crama este o construcție destinată prelucrării strugurilor şi producerii vinului brut. 
Scopul unei crame este să permită efectuarea următoarelor operațiuni: recepția canti-
tativă şi calitativă a strugurilor, prelucrarea strugurilor, obținerea și stocarea provizorie 
a vinului. Construcția trebuie sa conțină un compartiment de prelucrare a strugurilor în 
care sa fie instalate prese, linuri, vase de limpezire și un alt compartiment pentru fer-
mentarea vinurilor.

În general, la începuturi construcțiile erau cu un singur nivel ce constituia o încăpe-
re care servea pentru păstrarea vinului în butoaie, utilajul vinicol găsindu-se în afara ei. 
Cu timpul, crama a fost divizată în două încăperi: pentru prelucrarea strugurilor, fără ta-
van, necesitând ventilație în procesul de lucru, și un spațiu mai mare, pentru depozita-
rea butoaielor cu vin, cu tavan și pereți acoperiți pe dinăuntru și pe dinafară cu un strat 
de izolare (de regulă, împletitură din nuiele lipite cu lut) care asigura microclimatul nece-
sar pentru depozitarea vinului în fazele preliminare. În unele cazuri, sub cramă se săpa 
beciul cu un tavan orizontal format din scânduri groase, deasupra cărora erau aşeza-
te grinzile care susţineau podeaua de scânduri a încăperii deasupra, reprezentând tipul 
cel mai simplu de pivniţă, sau cu un tavan boltit din zidărie de piatră sau cărămidă, care 
întrunea toate condițiile pentru păstrarea de lungă durată a vinului produs.

Examinând realizarea și funcționarea acestora, este evidențiată știința tradițională 
acumulată pe parcursul unei perioade îndelungate, care a permis constituirea unor ti-
puri fundamentale. Practica a arătat că felul construcţiilor, modul lor de amplasare şi de 
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organizare, cât şi cel de întreţinere, au un rol hotărâtor asupra calităţii vinurilor obţinu-
te. Construcțiile și echipamentele vinicole au căpătat o importanță deosebită pe măsura 
extinderii culturii viței de vie, mai ales către limitele sale nordice, unde aproape întrea-
ga producţie de struguri este prelucrată și valorificată ca vin1.

Cercetarea tipurilor fundamentale, care au suportat o continuă modernizare din 
punct de vedere al construcției propriu-zise, distinge trecerea de la construcţiile impro-
vizate, în care majoritatea lucrărilor se efectuau manual, la fabrici de vinificare, specia-
lizate şi care prezintă un înalt grad de mecanizare şi automatizare. Se poate constata 
că localurile de vinificare influențează calitatea viitorului vin şi, prin urmare, cunoaşte-
rea acestora este absolut necesară în proiectarea arhitecturală.

Multitudinea construcţiilor vinicole, amplasate în podgoriile şi centrele urbane ale zo-
nelor viticole, au fost clasificate de enologi în funcție de mai multe criterii. Cramele exis-
tente, având o vechime diferită, reprezintă o anumită tehnică de construcție, structurare 
tehnologică, capacități de prelucrare și stocare etc. În sfârşit, un alt aspect ce nu poate 
fi neglijat este mulțimea materialelor de construcţie (cărămidă, beton, metal etc.).

Luând drept criteriu de clasificare funcţionalitatea, au fost evidențiate următoarele ti-
puri de construcţii vinicole: construcții tip cramă, construcții tip cramă-pivniţă, construc-
ții tip depozit-pivniţă, construcții vinicole specializate.

Construcțiile tip cramă sunt acele localuri de vinificare care permit prelucrarea stru-
gurilor, prepararea vinurilor şi eventuala lor păstrare până în primăvară, sau cel mult 
până la noua recoltă. Cramele sunt construite deasupra solului sau pardoseala lor este 
ușor adâncită în sol şi sunt amplasate, de regulă, în plantații viticole. Acest gen de cra-
mă este alcătuit din cel puțin două încăperi: într-una se desfășoară prelucrarea, aici fi-
ind amplasate mașinile de zdrobit struguri și căzile de dimensiuni mari, iar în cealaltă 
încăpere se depozitează vinul. Prima încăpere nu era prevăzută cu planșeu, deoare-
ce mașina de zdrobit struguri sau presa avea dimensiuni uriașe. Pardoseala încăperii 
unde se depozita vinul era adâncită, astfel fiind protejată împotriva înghețului. Încăpe-
rea avea planșeu, deasupra căruia se țineau cerealele și fânul, fiind soluționată și pro-
blema termoizolației2. Construcțiile tip cramă erau realizate cu pereți din bârne, mai târ-
ziu – cu o structură de perete tip cadru cu talpă, care era umplută cu dulapi contravân-
tuiți sau nuiele lipite cu lut. Pereții laterali nu erau prevăzuți cu ferestre, ci numai cu guri 
de aerisire3.

Cele mai noi construcţii de acest tip sunt ieftine şi simple, se confecţionează din ma-
teriale uşoare, cu structuri metalice şi asigură mai ales o protecţie contra ploilor. Sunt 
prevăzute cu spaţii pentru prelucrarea strugurilor, deburbarea, fermentarea, stocarea şi 
prelucrarea subproduselor.

Construcţiile tip cramă-pivniţă sunt destinate atât pentru prelucrarea strugurilor, pre-
pararea vinurilor, cât şi pentru maturarea și învechirea lor. Asemenea construcții apar 
ulterior celor tip cramă în gospodăriile înstărite ale viticultorilor. Instalațiile necesare pre-
lucrării strugurilor (presă, mașină de măcinat, cadă etc.) erau amplasate în incinta con-
strucției tip cramă, de unde era prevăzut accesul în pivniță.

Aspectul comun al clădirilor de pe plantațiile viticole îl constituie faptul că axa lor lon-
gitudinală este paralelă cu linia de pantă a terenului respectiv, și anume intrarea lor este 
amplasată cu fața spre pantă, iar în spatele lor sunt înșirate încăperi diverse. La capă-
tul clădirii era pivnița săpată în pantă, boltită cu cărămidă arsă sau piatră, adâncimea 

1 V. Cotea. Oenologie. Iași: Universitatea „Ion Ionescu de la Brad”, 2009, p. 5.
2 F. Janky, C. Kerey. Pivnițe de vinuri. Oradea: Casa, 2015, p. 14.
3 Ibidem, p. 13.
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fiind determinată de cerința termică a păstrării vinului, iar pe boltă era ridicat un înveliș 
de pământ la o înălțime de cel puțin trei picioare (90 cm)4.

Construcţiile tip cramă-pivniţă sunt reprezentate de complexuri vinicole destinate 
atât pentru vinificare primară, cât şi pentru maturarea, învechirea, condiţionarea şi îm-
butelierea vinurilor. Ele au o capacitate de prelucrare şi depozitare cuprinsă, de regu-
lă, între 50 000 şi 150 000 hl vin și pot prelucra strugurii de pe câteva sute de hectare, 
situate pe o rază de 10–15 km5. Un asemenea tip de construcţie trebuie să dispună de 
spații pentru prelucrarea strugurilor, limpezirea şi prelucrarea mustului, stocarea, matu-
rarea, stabilizarea, condiţionarea şi îmbutelierea vinurilor şi pentru valorificarea subpro-
duselor.

Construcţiile tip depozit-pivniţă sunt localuri ce permit stocarea, stabilizarea, condi-
ţionarea, maturarea, învechirea și îmbutelierea vinurilor. Inițial, construcțiile erau repre-
zentate de pivnițe tip tunel, săpate în rocile ce alcătuiau terenul, pornind cu o ușoară 
pantă de la suprafața terenului spre deal. Ușa pivniței era așezată într-un fronton zidit, 
clădit pe verticală, fiind montată în ancadrament orb și realizată în strat dublu, uneori cu 
stinghii de lemn ferecate cu fier. În funcție de lungimea pivniței, aceasta era prevăzută 
cu unul sau mai multe orificii de aerisire tăiate pe verticală, care la suprafață erau aco-
perite cu blocuri de piatră găurite pe cele patru laturi6.

O interpretare a pivniței tip tunel este pivnița boltită. După îndepărtarea pământu-
lui de pe locul destinat pivniței, în cazul în care tipul de sol permitea, se valorifica pere-
tele vertical format din terenul natural, bolta fiind construită pe acesta. În cazul în care 
solul nu era destul de rezistent pentru a-și menține stabilitatea în plan vertical și a su-
porta sarcina bolții, pereții laterali și de capăt ai pivniței erau zidiți, bolta fiind construi-
tă pe aceste ziduri.

Pivnițele, fiind construite sub nivelul solului, permiteau menținerea unui regim termic 
cu valori apropiate de 11–13˚C.

Construcţii tip depozit-pivniţă de capacităţi impresionante (până la 6,5 mln. dal7) con-
stituie galeriile subterane din zona centrală a Republicii Moldova: Cricova, Mileștii Mici, 
Brănești și Ciorescu, rămase după excavarea pietrei de calcar și adaptate pentru utili-
zare în ramura vinicolă.

Construcţiile vinicole specializate cuprind localurile de vinificare destinate pentru 
prepararea anumitor tipuri de vinuri din categoria celor speciale: spumante și băuturi pe 
bază de must şi vin (distilate). Ele trebuie să corespundă cerinţelor impuse de tehnolo-
gia de fabricare a produsului atât sub aspectul dimensional, cât şi al posibilităţilor de re-
alizare a parametrilor de flux tehnologic, cum ar fi temperatura, umiditatea atmosferică, 
aeraţia etc. Asemenea construcţii au spaţii destinate pentru recepţionarea materiei pri-
me, desfăşurarea procesului de producţie şi de stocare a producţiei finite.

Complexul de vinificație, care apare odată cu trecerea la economia socialistă, se ca-
racterizează prin amplasare, mărime şi profil. Alegerea locului pentru amplasarea com-
plexului este condiţionată de o serie de factori. În general, se urmăreşte ca locul să aibă 
o poziţie cât mai centrală faţă de plantaţiile pe care le deserveşte, aceasta determinând 
atât o diminuare a timpului de transport al strugurilor, cu implicaţii directe asupra perisa-
bilităţii lor, cât şi o importantă economie de combustibil. Apropierea de o cale ferată sau 
de o şosea principală facilitează transportul rapid şi ieftin al produselor finite şi al mate-
rialelor auxiliare. Complexul de vinificație, amplasat în vecinătatea unei localităţi, permi-

4 Ibidem, p. 15.
5 V. Cotea. Oenologie.., p. 6.
6 F. Janky, C. Kerey. Pivnițe.., p. 12.
7 https://madein.md/milestiimici (vizitat 29.07.2018).
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te folosirea reţelelor de energie electrică, apă şi canalizare existente, cât şi a populaţiei, 
amplasarea lui asigurând naveta rapidă şi la timp a personalului muncitor. Totodată, te-
renul ales trebuie să fie suficient de întins pentru a asigura o suprafaţă optimă clădirilor, 
platformei de recepţie a strugurilor, de expediere a vinului, spaţiu pentru parcare, cur-
te etc. Aria construită reprezintă de regulă 40–50% din suprafaţa incintei complexului.

Mărimea optimă a complexului de vinificație se stabileşte în funcţie de cantitatea de 
struguri care trebuie prelucrată şi de asigurarea posibilităţilor de maturare a vinului. În 
Republica Moldova, există combinate care pot prelucra până la 20 000 tone struguri pe 
sezon şi cu posibilităţi de maturare a 1/3, 1/2 sau mai rar a întregii cantităţi de vin pro-
duse. La stabilirea mărimii optime se ia în considerare cantitatea de vin care va intra în 
următoarele faze tehnologice: de maturare, condiţionare, îmbuteliere, învechire, canti-
tate care poate fi diferită de cea din vinificarea proprie ca urmare a prelucrărilor de vin 
de la alte unităţi vinicole.

Întreprinderile de vinificație pot fi clasificate în trei categorii: fabrici de prelucrare pri-
mară, unde are loc procesarea strugurilor colectaţi de la producătorii de struguri şi sto-
carea vinului, care apoi se realizează vrac către fabricile de îmbuteliere care nu deţin 
unităţi proprii de procesare sau către întreprinderile specializate în colectarea vinurilor; 
fabrici de îmbuteliere a vinului, operaţiunile de bază efectuate fiind stocarea vinului vrac 
şi îmbutelierea; fabrici de vin cu ciclu complet de producere, care însumează atât ope-
raţiuni legate de creşterea şi procesarea strugurilor, cât și producerea, stocarea vinului 
vrac, îmbutelierea şi maturarea vinului, ceea ce permite acestor companii să controleze 
calitatea producţiei la fiecare etapă, reprezentând un avantaj important, mai ales în lu-
mina problemelor cu care se confruntă astăzi industria vinicolă din țară.

În funcţie de mărimea şi profilul complexului, încăperile trebuie să fie astfel dimensi-
onate şi dispuse încât să permită gruparea secţiilor productive în concordanţă cu des-
făşurarea fazelor din fluxul tehnologic. Principalele secţii care intră în componenţa com-
plexului de vinificație sunt: secţia de prelucrare a strugurilor, secţia de fermentare – re-
spectiv macerare-fermentare, secţia de maturare, învechire, secţia de condiţionare-sta-
bilizare şi secţia de îmbuteliere. Pentru asigurarea unei bune funcţionări a secţiilor de 
bază sus-menţionate, complexul mai are în dotarea sa şi o secţie mecanico-energetică, 
un atelier de dogărie, un laborator pentru analize, un sector administrativ, servicii func-
ţionale (tehnic, financiar, contabil etc.) şi în ultimul timp un centru sau oficiu de calcul, 
care este legat prin sistem informaţional de toate celelalte sectoare.

Secţia de prelucrare a strugurilor (secţia de vinificare propriu-zisă) poate fi ampla-
sată atât în două spaţii distincte: unul exterior clădirii şi unul în interiorul ei, cât și con-
centrată într-un singur spaţiu interior, aşa cum este în cazul complexurilor de vinificație 
moderne. În primul caz, în „spaţiul deschis” situat la nivelul solului, sunt amplasate bas-
cula-pod cu cabina de recepţie, platforma pentru manevrarea mijloacelor de transport 
şi eventual buncărele de colectare şi alimentare a maşinilor de zdrobit şi desciorchinat. 
„Spaţiul închis” sau sala maşinilor este amenajat, de regulă, pe trei niveluri: un nivel 
de bază, ce corespunde aproximativ cu cota terenului, un nivel inferior şi unul superior 
unde se efectuează desciorchinarea strugurilor, cu sau fără zdrobire, presarea mustu-
ielii și deburarea mustului rezultat (ravac). În complexurile de vinificație moderne, scur-
gătoarele sunt amplasate pe nivelul de bază, eliminând astfel pe cel superior, fapt ce se 
datorează atât îmbunătăţirii metodelor de scurgere, cât şi a tipurilor noi de scurgătoare8.

Secţia de fermentare este situată în cele mai multe cazuri la nivelul solului, în conti-
nuarea nivelului de bază, fiind situată sub sala preselor, în cazul construcţiilor vinicole 

8 V. Cotea. Oenologie.., p. 9.
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construite în pantă. Mărimea sălii de fermentare este în strânsă corelaţie cu cantitatea 
de struguri ce urmează a fi prelucrată anual și este influenţată atât de durata procesului 
de fermentare, cât şi de capacitatea şi modul de aşezare a vaselor.

Secţia de maturare-învechire poate fi amplasată în subteran (pivniţe) sau suprate-
ran (hale sau echipament deschis) și servește la îmbogăţirea calităţii vinului şi împiedi-
carea proceselor dăunătoare lui. Pivniţele au fost construite pentru depozitarea vinului 
în vase de lemn. Temperaturile optime de stocare pentru vinurile albe se situează între 
9 şi 12°C, iar pentru vinurile roşii – între 12 şi 15°C. Temperatura este cu atât mai con-
stantă, cu cât adâncimea este mai mare şi izolaţia mai bună. De regulă, la o adânci-
me de 18–22 m, temperatura este practic constantă tot timpul anului, în jurul valorii de 
10°C, respectiv egală cu valoarea temperaturii medii anuale din zona respectivă9. O ca-
racteristică importantă pentru spațiile de stocare a vinului în vase de lemn este umidita-
tea relativă a aerului, care ar trebui să fie între 86–98%. Acest indice este mai puțin im-
portant în cazul folosirii cisternelor10.

La fabricile de stat de producere a vinului din perioada sovietică, secţia de matura-
re era amplasată lângă sala de fermentare, reprezentând nişte hale, construcţia căro-
ra era executată din plăci prefabricate, unde erau amplasate cisternele de stocare. În 
practica vinicolă pot fi întâlnite și încăperi pentru stocare dispuse etajat.

În cazul cramelor etajate poate fi introdusă sistema gravitațională care protejează 
mustul obținut, eliminând operațiile de transvazare și pompare. O cramă bazată pe cur-
gerea gravitațională, înseamnă un asfel de aranjament încât mustuiala să ajungă în tan-
curile de fermentare de la un nivel superior prin cădere gravitațională, iar vinul rezultat 
să fie apoi transferat în recipienții de maturare (cisterne din inox și beton sau butoaie de 
lemn) tot prin deplasare gravitațională.

Cramele bazate pe principiul curgerii gravitaționale se subordonează următorilor 
pași: la nivelul solului se realizează recepția și sortarea strugurilor, desciorchinarea și 
presarea; mustuiala este trimisă apoi în cisternele de fermentare-macerare la nivelul in-
ferior, sub control de temperatură (macerare la rece, fermentare la mai cald); dupa fer-
mentare, vinul ravac se scurge la nivelul inferior următor direct în baricuri de stejar, iar 
mustuiala scursă este apoi scoasă manual din fermentatoare, încărcată într-un motosti-
vuitor și dusă la nivelul superior (al solului), unde este introdusă în prese; mustul extras 
prin presare este trimis prin conducte două etaje mai jos prin cădere gravitațională, fiind 
păstrat în baricuri separate sau amestecat cu cel ravac11.

În cramele bazate pe principiul curgerii gravitaționale linia de îmbuteliere se găseşte 
amplasată la nivelul inferior următor, într-o încăpere separată. Vinurile albe, care nu se 
ţin de regulă în baricuri, se trec direct din tancurile de fermentare şi stocare la îmbuteli-
ere. Vinurile roşii şi unele din cele albe rămân un an în baricuri pentru fermentaţie ma-
lolactică şi maturare.

Complexurile de vinificație conțin și o secţie de condiţionare şi stabilizare a vinului, 
situată alături sau, în cazuri rare, sub secţia de maturare-învechire, în dotarea căreia in-
tră 1–2 cisterne de cupajare, cisterne pentru aplicarea diferitelor tratamente (bentoniza-
re, demetalizare, cleire), precum şi cisterne izoterme12. În încăperi alăturate secţiei de 
condiţionare-stabilizare se găsește secţia de îmbuteliere a vinului cu acces la nivelul so-
lului, pentru a permite introducerea şi manipularea cât mai uşoară a ambalajelor şi ma-

9 Ibidem, p. 10.
10 Ibidem, p. 10.
11 https://www.scribd.com/document/326265910/Curs-3-constructii-vinicole-pdf (vizitat 

22.07.2018)
12 V. Cotea. Oenologie.., p. 11.
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terialelor, precum şi facilitarea expedierii produsului finit.
Secţia de maturare-învechire dispune, de regulă, de un spațiu prevăzut pentru păs-

trarea vinurile îmbuteliate – vinoteca. Păstrarea buteliilor cu vin se face pe stelaje com-
partimentate pentru a uşura identificarea fiecărui lot. În aceste compartimente ale ste-
lajelor, buteliile sunt păstrate în poziţie orizontală, astfel încât dopul să fie în contact di-
rect cu vinul. În ultimul timp, odată cu folosirea motostivuitoarelor, se foloseşte sistemul 
paletizat de stocare. Buteliile sunt aşezate în box-paleţi ce pot fi stivuiţi pe înălţime, fo-
losind mult mai bine spaţiul de depozitare şi uşurând totodată munca prilejuită de ma-
nevrarea lor13.

Toate părțile componente enumerate ale complexului de vinificație alcătuiesc un or-
ganism integral din punct de vedere al fluxului tehnologic reprezentat atât prin volume 
separate, cât și prin volum unitar, în cazul cramei gravitaționale.

La realizarea spațiilor întreprinderilor de vinificație o perioadă îndelungată s-a ținut 
cont de construcția tradițională a cramelor și pivnițelor cu tendința de construcție liniară, 
urmărind șirul tehnologic: recepția strugurilor, prelucrarea mustului, fermentarea, matu-
rarea și păstrarea vinului. Această metodă simplă liniară a fost completată cu alte spații 
corespunzătoare pentru deservirea și desfășurarea tehnologiei noi, respectiv cu funcții 
noi, necesare pentru dimensiunile și capacitatea complexului de vinificație și pentru re-
alizarea ideilor novatoare.

În vinăriile moderne ciclul tehnologic aproape complet mecanizat și automatizat al 
producerii vinului și echipamentele moderne permit arhitecților să proiecteze clădiri care 
au o varietate de contururi și dispuneri în plan14. Acest lucru se realizează prin aranja-
rea liberă a echipamentelor, în special a tancurilor, conectate prin conducte. Compo-
nentele echipamentelor auxiliare (instalații, filtre, pompe etc.) sunt compacte și plasa-
te cu echipamentul principal în același spațiu sau în spații împrejmuite în secția princi-
pală (încăperi pentru spălarea recipientelor, depozitarea materialelor pentru etichetare, 
ambalare etc.)15.

Realizarea spațiilor, în afară de succesiunea fazelor tehnologice și legăturile nece-
sare din punct de vedere funcțional, este influențată și de înclinarea terenului. Prin am-
plasarea clădirii pe pantă este determinată trecerea de la un proiect-tip la unul individu-
alizat și legat de o anumită locație, obținând pe lângă avantajele tehnologice și o diver-
sitate arhitecturală datorită caracteristicilor terenului. Relieful neuniform poate fi o sursă 
de inspirație care duce la crearea unei arhitecturi unice. În același timp, locația corec-
tă a clădirii, luând în considerare caracteristicile zonei, va face, la rândul său, situl unic.

Cramele construite pe relief au devenit în prezent cele mai des utilizate în ramura vi-
nicolă, în pofida dificultăților în proiectarea pe pante și construcția lor ulterioară. Aseme-
nea proiecte speculează mijloacele arhitecturale, transformând dificultățile în avantaje 
și determinând modul în care relaționarea cu peisajul ar putea influența dezvoltarea ar-
monioasă a complexului de vinificație.

Actualmente, confruntările mediatice în jurul enologiei impun producătorii de vinuri 
să acorde importanță crescândă atât terroir-ului și elaborării vinurilor de calitate, cât și 
arhitecturii, pentru a-și păstra locul privilegiat în evaluarea vinăriilor moderne, care, în-
tr-un final, influențează succesul vinurilor pe piață. Exigența față de procesul de produ-
cere a vinurilor (renunțarea la operațiile de pompare în vederea protejării mustului în 

13 Ibidem, p. 11.
14 A. B. Тимофеев. Архитектура современных виноделен. B: AMIT (Architecture and Modern 

Information Technologies), 1 (30), 2015, 12 с.
15 Ц. Р.  Зайчик. Технологическое оборудование винодельческих предприятий. Москва: ДеЛи, 

2001, 522 с.
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crama gravitațională) și atenția la depozitarea lor în timpul învechirii (menținerea tempe-
raturilor constante optime și umidității necesare pentru obținerea vinurilor rafinate) sta-
bilește relația dintre tehnologie și arhitectură prin edificarea unei crame etajate cu înca-
drare în relief, reprezentând o metamorfoză a complexului de vinificație. Această trans-
formare este ilustrată în arhitectura contemporană printr-o serie de vinării, structura că-
rora este alcătuită din două, trei sau mai multe niveluri.

Un aspect important îl reprezintă schema de sistematizare spațială a clădirilor și am-
plasarea acestora în raport cu nivelul solului. Cercetarea soluțiilor existente evidenția-
ză două tipuri de astfel de scheme: primul presupune edificarea unei clădiri la sol cu 
utilizarea spațiului subteran, al doilea – integrarea parțială sau totală a clădirii în relief.

Construirea clădirilor care folosesc spațiul subteran poate fi rezultatul soluționării si-
multane a mai multor sarcini: valorificarea reliefului complex; ridicarea, în caz de ne-
cesitate, a construcțiilor multietajate, suficient de compacte din punct de vedere al pla-
nului; menținerea unui microclimat constant fără utilizarea sistemelor inginerești supli-
mentare etc. Deși construcția unei clădiri, parțial sau complet amplasate în subteran, 
necesită costuri ridicate (atât economice, cât și costuri ale forței de muncă), exploata-
rea ei va avea indicatori economici mai buni în raport cu o clădire ridicată fără utilizarea 
spațiului subteran16. De asemenea, dispunerea principalelor spații de producere la di-
ferite înălțimi se poate desfășura datorită utilizării condițiilor naturale, deci, necesitatea 
echipamentului ingineresc pentru menținerea microclimatului necesar este redusă. Așa 
cum a fost menționat mai sus, utilizarea spațiului subteran vă permite construirea clă-
dirilor compacte, ceea este indispensabil în condițiile aglomerate ale unui mediu con-
struit existent.

Prin amplasarea clădirii pe pantă e necesar a menține echilibrul reliefului natural: 
pământul extras pe parcursul lucrărilor de terasament să fie utilizat la construcție în to-
talitate (sau o mare parte), în acest fel economisind costurile semnificative legate de 
transport.

Luând în considerare proiectarea construcțiilor vinicole pe pantă cu integrarea par-
țială în relief, este importantă expunerea acestora legată de orientarea pantei și direc-
ția vântului dominant. Orientarea este determinantă de încălzirea și însorirea încăperi-
lor, iar stabilirea corectă a direcției vântului ajută la ventilarea naturală a lor. Ambii fac-
tori au un rol semnificativ în ceea ce privește spațiile tehnologice unde are loc procesul 
de vinificare. Pantele orientate spre sud și sud-est sunt bine izolate, vântul din partea 
sudică suflă mai puțin, ceea ce în cele din urmă salvează doar parțial încălzirea clădi-
rii. În acest caz, utilizarea surselor alternative de producere a clădurii – panourile solare 
termovoltaice care produc simultan electricitate și aer cald, sunt profitabile din punct de 
vedere economic. Aceasta, precum și alte soluții inovatoare: panouri fotovoltaice, sis-
teme moderne de epurare forțată a aerului și efluenților, materiale și produse ecologi-
ce de construcție și decorare, acoperișuri verzi cu strat vegetal, construcții bioclimatice, 
ecopivnițe etc.17 oferă industriei vinicole instrumente care accelerează transformarea în 
domeniul construcțiilor de vinificație.

16 C. Gargari. The architecture of terroir: sustainable wineries for natural wines. În: The materials of 
the International Conference, Rotterdam (Netherlands), 2007, p. 95. http://www.irbnet.de/daten/iconda/
CIB9088.pdf (vizitat 26.07.2019).

17 Chais durables. Catalogue de solutions innovantes, 2018. În: https://www.innovin.fr/index.php/fr/
liens/documentheque/publications/582-catalogue-chais-durables/file (vizitat 29.07.2018).
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Vinăria Poiana. Arhitect V. Stratu (foto A. Trifan, 2019)
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