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Monumente de arhitectură laică
▪ Construcțiile laice medievale se referă la cetăți, castele, palate, curți domnești, locuințe

▪ Ca și în cazul construcțiilor ecleziastice în arhitectura laică elementele arhitecturale dominante în
spaţiul românesc sunt de origine bizantină, cu influenţe gotice, iar în a doua parte a evului mediu
arhitectura civilă, pe lângă elementele locale și cele străine, primeşte unele influenţe turceşti

▪ Casele boiereşti erau mari, având mai multe încăperi şi beci, în tip ce locuințele ţărăneşti puteau fi 
bordeie semiîngropate acoperite cu paie ori construcţii simple din chirpici cu două încăperi şi
prispă. 

▪ Locuitorilor de la sat le plăcea să îşi văruiască locuinţele în culori vii, mai ales în albastru şi verde, 
ori în alb

▪ Unul dintre lucrurile care trebuie amintite despre cultura arhitecturală medievală este diferenţa
notabilă existentă între sat şi oraş. Cultura urbană a fost întotdeauna mai mobilă, mai deschisă şi
mai expusă influenţelor din exterior decât cea rurală – conservatoare şi cu o gamă limitată a căilor
ce o perpetuează

▪ Cetățile, castelele, curțile domnești medievale au un farmec și o frumusețe aparte. Sunt construite
în zone cu peisaje care îți taie răsuflarea, arhitectura și design-ul interior spun o poveste
impresionantă, iar istoria locului este captivantă chiar și după sute de ani vechime



Cetatea
Sucevei –

Cetatea de 
Scaun a 
Sucevei

• În Suceava au existat două cetăți: 
Cetatea de Scaun și Cetatea de Apus, 
ambele construite de voievodul Petru
I Mușat

• Cetatea de Scaun a Sucevei, cea mai
mare din spațiul extracarpatic, a intrat
în istorie ca fiind necucerită vreodată

• Cetatea de Scaun a Sucevei a fost
construită în secolul al XIV-lea de 
domnitorul Petru I Muşat şi fortificată
ulterior de Ştefan cel Mare. 

• Cetatea de Scaun a Sucevei se află la 
marginea de est a orașului Suceava,
poziționată pe un pinten terminal al unui
platou și făcea parte din sistemul de 
fortificații construit în Moldova, la 
sfârșitul secolului al XIV-lea 

• Cetatea de o importanţă strategică, fiind
întărită cu ziduri de piatră, valuri de 
pământ, şanţuri adânci, avea un rol strict 
militar. Foarte bine fortificată și cu un 
sistem defensiv foarte bun, nu a avut
niciodată o garnizoană foarte mare. 

https://d1bvpoagx8hqbg.cloudfront.net/originals/short-review-
cetatea-scaun-sucevei-61e4d9c8611084f3b47fad5c1fb66002.jpg

https://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/201
5/06/01/556c829bcfbe376e35d1e78d/646x404.jpg

Dat fiind puterea defensivă a 

cetății, aici s-a păstrat și

tezaurul Moldovei, jefuit de 

Soliman I Magnificul în 1538



Cetatea Râșnov
La aproximativ 15 
km de partea sud-
vestică a orașului
Brașov se află orașul
Râșnov, cu cetatea
Râșnov poziționată
pe un deal stâncos și
împrejmuită de 
pădure

Cetatea Râșnov controla prin poziția sa strategică accesul în
Transilvania dinspre Valea Râșnovului

Cele mai vechi construcții care există şi în prezent datează din secolul
al XIV-lea, fiind unele dintre cele mai vechi și bine păstrate structuri

Arhitectura cetății este simplă și adaptată reliefului, urmărind eficiența
apărării dealului, înzestrată cu ziduri înalte de cinci metri şi late de 1,5 
metri. Are aproximativ 3.500 mp ca suprafață, iar accesul în cetatea
propriu-zisă nu se face direct, ci printr-o incintă separată care este
înconjurată de un zid de piatră. 

În interiorul Cetăţii Râşnov pot fi văzute case de piatră şi o fântână
adâncă de 150 de metri, dar și turnuri de apărare

În curtea interioară erau căsuţele

locuitorilor, folosite ca adăpost şi cămară

în timpul asediilor. Încăperile poartă

denumiri pe care le regăsim şi la alte cetăţi

ţǎrǎneşti: "a şcolii", "a preotului", etc.

https://realitateadebrasov.net/wp-
content/uploads/2019/07/ziua-rasnov.jpg

https://www.romania-
turistica.ro/img/articol/68/1392605105.5
4405403.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/7/78/Cetatea_Rasnov_vedere_din_curtea_
cetatii.jpg



Cetatea Poenari –
Fortăreața lui Vlad Țepeș

- Cetatea Poenari este plasată într-un cadru natural de poveste în
Muntele Cetățuia, la o altitudine de 850 m., foarte aproape de traseul
Transfăgărășan, iar pentru a ajunge la ea trebuie să urci 1480 de trepte

- In veacul al XIII-lea, pe vremea lui Negru Vodă, exista doar un turn 
din piatră brută, dar in veacul al XIV-lea, fortificația a îmbrăcat tot 
vârful de stancă cu ziduri groase din piatra sparta căptușite in parțile
superioare cu carămidă

- Constructia nu putea adaposti decat o garnizoana de vreo 30-40 de 
soldati, suficient insa pentru a stingheri miscarile armateii dusmane

• Cetatea a fost și reședința secundară a lui Vlad Țepeș
și fortăreață împotriva otomanilor, fiind un adevărat 
punct de observare și de refugiu a domnitorului

• Legenda cetății Poenari spune că Vlad Țepeș a reușit
să scape de turci după ce a potcovit caii cu potcoavele
invers, cu fața în spate, pentru a-i deruta pe
urmăritorii săi și după aceea s-a refugiat în cetate

https://turismistoric.ro/wp-content/uploads/2014/10/Cetatea-
Poenari-asa-cum-se-vede-ea-de-pe-treptele-de-beton-
1024x664-1200x900.jpg

https://evt-p.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/profiles/avatars_big/000/033/372.jpg?
1553798845

https://i2.wp.com/www.radiooltenia.ro/wp-
content/uploads/2017/06/Cetatea-_Poenari.jpg?fit=750%2C393



Cetatea Neamțului –
cetatea medievală Neamț

• Ea se compune din vechea citadelă de la Petru I Mușatinul, de formă
rectangulară, cu ziduri de șist verde, susținute de 15 contraforți. În colțuri are 
patru turnuri pătrate, interioare. La nord-est se ridică turnul porții.

• Ștefan cel Mare adaugă acestui nucleu o pânză de ziduri spre nord, singura
parte mai expusă, din celelalte trei părți, cetatea fiind inaccesibilă. Această a 
doua pânză de ziduri este prevăzută cu patru puternice bastioane
semicirculare, adaptate tirului.

• Tot de această construcție se leagă podul care unea platoul de nord cu 
fortificația. Podul avea nouă picioare de zid de piatră, înalte de circa 8 m, late 
de 4,5 m și groase de peste 2 m

• Localizată pe stânca Timuș de pe Culmii Pleșului, numită și Dealul
Cetății, cetatea Neamțului se află la o altitudine de 480 de m. și la o 
înălțime de 80 de m. față de nivelul apei Neamțului

• A fost construită de domnitorul Petru I Muşat, însă perioada sa de glorie
a fost în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, fiind transformată în una 
dintre cele mai întărite cetăţi ale Moldovei, datorită zidurilor sale înalte
şi a şanţurilor adânci, care o înconjurau, făcând parte din sistemul de 
fortificații a Moldovei 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Fo6ThP4fqinOgFgabcrj5T6YntpQQKY
uA9snnUx2BSEHEkQXj_hzYFNZNJ-lP1hBp3hHWKhS7j-
FqUjnPF4ULU2WDffjcjpijX4gEOQ4ADTFV77inC7lbvQvBGk5



Cetatea Sighişoara

Sighișoara este un 
oraș care face parte 
din patrimoniul
cultural mondial
UNESCO

- Cetatea a fost construită în sec XII-lea de coloniștii sași 
sub denumirea latină Castrum Sex, păstrată în mod aproape
neschimbat până astăzi, ea este locuită și în present

- Cetatea este amplasată pe malul sudic al râului Târnava 
Mare, pe două terase: terasa de jos - Dealul Cetății, și cea de 
sus - Dealul Școlii

- Cetatea este înconjurată de un zid de 930 m. a cărui
înălțime inițială era de circa 4 m. Ulterior, înălțimea zidului
a fost mărită în unele locuri până la 14 m. Zidul a fost
construit între secolele al XIV-lea și al XVII-lea

• Zidul avea 14 turnuri, din care 9 se păstrează până azi. 
Turnurile cetății funcționau ca sedii ale diferitor bresle
meșteșugărești

• În anul 1607 pe lângă Biserica din Deal a început să 
funcționeze o școală majoră, iar în 1619 a fost dată în
folosință clădirea proprie a Școlii, care funcționează și 
astăzi. Pentru a ajunge la Școala din deal este nevoie de 
urcat o scară acoperită, inițial cu 300 de trepte, ce a fost
construită în 1642

https://www.descopera.org/wp-
content/uploads/2009/02/sighisoara.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/
Sighi%C5%9Foara_178.jpg

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcS5HZFbRo4van4
NrvSDAENSXZ8ihNF7WgOkhjilucL44D1S3DfT&usqp=CAU



Castelul Corvinilor
Hunedoara

Numit și castelul Corvineștilor sau al 
Huniazilor, este cetatea medievală a 
Hunedoarei, unul din cele mai importante
monumente de arhitectură gotică din România, 
de care se leagă mai multe legende

Castelul a fost ridicat în secolul al XV-lea 
de Ioan de Hunedoara. Astăzi fiind 
restaurat și transformat în muzeu, castelul 
a fost inclus în mai multe topuri a celor 
mai frumoase castele din Europa

Acest monument arhitectural ce dateaza
din secolul al XIV-lea este reprezentativ
pentru arta feudală gotica din Europa,
construit pe locul unui vechi castru roman,  
primul proprietar al căruia a fost cneazul
Voicu, care a primit castelul cadou de la 
regele Sigismund I de Luxemburg

Accesul în castel se face pe un pod de 
lemn, susţinut de patru piloni masivi de 
piatră, plasaţi în albia pârâului Zlaşti, 

Unicitatea monumentului consta în 
faptul că el este cel mai reprezentativ 
monument de arhitectură militară din 
Sud-Estul Europei întrununind cele mai
dezvoltate elemente de arhitectura
civila. Palatul Mare este o constructie
de inspiratie franceză, unica în spatiul
dominat de regatul maghiar în acea
perioada

https://realitateadetulcea.net/wp-
content/uploads/2019/01/castel-corvini.jpg https://previews.123rf.com/images/salajean/salajean14

02/salajean140200151/26096567-the-inner-courtyard-
of-the-corvin-castle-in-transylvania-romania.jpg



Castelul Bran, Brașov
• Este cel mai cunoscut și vizitat dintre castelele românești. Deși a 

intrat în circuitul turistic drept castelul lui Dracula, Vlad Țepeș, 
domnitorul Țării Românești, căruia i-a fost atribuită legenda, el nu a 
locuit niciodată la Bran

• Ridicată inițial ca trecătoare cu scop militar (în 1377), cetatea a 
suferit mai multe modificări între 1622 și 1886, pentru ca în 1920 să
fie transformată în castel de către regina Maria. 

• Castelul Bran se situează la mai puțin de 30 km de Brașov, construit
pe o stâncă, într-un amplasament cheie din punct de vedere
strategic, ridicat acum mai bine de 600 de ani de către sașii din 
Scaunul Brașovului, cu mâinile și resursele proprii. 

• Un document emis de regele Ludovic I al Ungariei (1342-1382) 
la 19 noiembrie 1377 confirmă sașilor din Scaunul Brașovului
dreptul de a ridica, conform promisiunii, pe cheltuiala și cu 
meșterii lor, o nouă cetate de piatră la Bran

• În anul 1427 castelul Bran a trecut din proprietatea scaunului
Brașovului în cea a Coroanei Ungariei, care a finanțat lucrările
de fortificare și de extindere a castelului, care inițial a fost o 
cetate militară

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSSsc0-
haRmCeKi6eEmR574Zod22TweogCNpCtKtYpJ7I12rBCE&usqp=CAU

https://i.pinimg.com/originals/1c/89/d2/1c8
9d2f3803e231eb01d111f462f5ed7.jpg

https://authentic-romania.com/wp-
content/uploads/2019/03/castelul-bran-24.jpg



Curtea Domnească 
din Târgoviște

Curtea Domnească este
atestată în timpul lui
Mircea cel Bătrân fapt 
confirmat de arheologi

Curtea Domneasca din 

Targoviste reprezinta un 

complex de cladiri si

fortificatii medievale ce au 

avut rol de resedinta a unor

voievozi ai Tarii Romanești

Dezvoltarea și extinderea
fortificațiilor se face după
menționarea ei ca singură
capitală a Țării Românești, 
perioada de maxima 
înflorire fiind în timpul lui 
Matei Basarab, care 
dublează practic grosime 
zidurilor și a șanțului de 
apărare  

Curtea Domnească din Târgoviște a fost
concepută ca un complex de edifcii care 
să servească atât ca centru al 
administraţiei ţării, cât şi ca locuinţă
pentru domnitor, familia sa şi pentru
numeroşii curteni și slujitori, jucând un 
rol foarte important în viața țării

Acesta era locul în
care se ţineau
consfătuirile
divanului, se efectuau
judecăţile mai
importante şi se 
eliberau actele
cancelariei. Tot aici
erau primiţi oaspeţii
şi călătorii străini
aflaţi cu diferite
prilejuri prin Țara
Românească

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a
7/Curtea_domneasca_din_Targoviste.jpg

https://patruzari.ro/wp-
content/uploads/2018/01/DSC06675.jpg
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