ACOPERIȘURI /
VALORIFICĂ-ȚI PODUL: AMENAJEAZĂ-ȚI CAMERE DE LOCUIT!

Acest material face parte din proiectul Ghiduri de Arhitectura pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, realizat de Grupul Rural

AȘA DA
Șarpante
tradiționale.
Structura
spectaculoasă a
șarpantei poate
face parte din
compoziția
arhitecturală a
amenajarii
mansardei.

AȘA DA: Intervenții asupra acoperișului care nu alterează imainea casei tradiționale.

AȘA NU: Modificări nespecifice ale acoperișului.

AȘA NU
Nu se recomandă
complicarea soluției
de acoperire ca în
imaginea de mai
sus. Un astfel de
acoperiș este mai
scump decât unul
tradițional,deoarece
presupune detalii
tehnice
delicate,
este mai greu de
întreținut și are un
impact
neplăcut
asupra imaginii de
ansamblu
a
construcției.

AȘA DA: Exemplu de arhitectură contemporană care respectă principiile arhitecturii
tradiționale și care se integrează în mediul rural.

AȘA NU: Imagine nespecifică a acoperișului.

AȘA DA: Lucarne de mici dimensiuni care permit iluminarea mansardelor fară a avea o
imagine agresivă.

AȘA NU: Imagine agresivă a lucarnelor.

ACOPERIȘURI /
PLASTICUL NU ESTE SĂNĂTOS. FOLOSEȘTE MATERIALE NATURALE!
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AȘA DA
Materialele naturale sunt în
jurul nostru, trebuie doar să
avem ochi să le vedem. Ele
au fost folosite în trecut
pentru trăinicie, căldură și
pentru că erau ușor de
procurat și prelucrat.
Ele sunt o sursă de venit
pentru cine înțelege ce
potențial au și pentru cine
începe să le folosească
și/sau să le valorifice.

AȘA DA: Țigla nouă produsă manual în tehnica tradițională poate fi folosită la construcții
noi. Se pot utiliza și alte tipuri de țigle, atat timp cât acestea se integrează în context.

AȘA NU: Se va evita utilizarea plăcilor de policarbonat sau alte materiale de tipul
plasticului. Acestea au o durată de viață scurtă, sunt inestetice, iar când se încălzesc de
la soare emană un miros neplăcut.

AȘA DA: Intervenție de reconstruire a unui acoperiș și de înălțare a construcției.
Intervenția contemporană este vizibilă prin folosirea unui model traforat aparte, iar forma
tradițională a acoperișului este respectată.

AȘA NU: Imagine nesecifică a acoperișului.

AȘA DA: Amplasarea panourilor solare nu va depasi 25 % din suprafata invelitorii.

AȘA NU: Se interzice fixarea instalațiilor pe fațade sau învelitoare, deoarece acestea
provoacă atât daune, cât și afectarea imaginii casei. (Aghireșu)

AȘA NU

Nu este indicată folosirea
tablei (vopsite), întrucât
apar mari probleme legate
de
încălzirea
excesivă
(disconfort pe timp de vară)
și de zgomot în mansardă
(ploaie,grindină).

PEREȚI /
LASĂ-ȚI CASA SĂ RESPIRE! NU O ÎMBRĂCA ÎN PLASTIC!

Acest material face parte din proiectul Ghiduri de Arhitectura pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, realizat de Grupul Rural

AȘA DA
Intervențiile
asupra peretilor
de piatra se vor realiza cu
materiale compatibile, elastice,
care să favorizeze transferul
vaporilor: mortare şi tencuieli
var-nisip, lut. Nu se vor folosi
tencuieli
acoperitoare
din
ciment,
care
nu
sunt
permeabile la vapori. Piatra nu
se va acoperi cu lacuri şi
vopseluri
are
influenţează
porozitatea si permeabilitatea
la vapori.

AȘA DA: Intervenție nouă asupra unei șuri, fară a-i afecta imaginea inițială.

AȘA NU: Pentru intervenţiile noi, completările și reparațiile se recomandă a se realiza din
materiale compatibile: cărămidă, lemn, pământ.

AȘA DA: Zid mixt din piatră de gresie, cărămidă și elemente din beton, care combină
tehnica tradițională cu cea contemporană, pentru a corespunde cerințelor de stabilitate
etc. – proiect realizat cu finanțare europeană.

AȘA NU: Materialele de slabă calitate folosite pentru construcțiile noi sau pentru extinderi
ale construcțiilor existente nu se ridică la standardul impus de materialele tradiționale,
putând duce la deteriorări ale elementelor constructive.

AȘA DA: Îmbinare tradițională în „coadă de rândunică” (imagine din zona Ilva)

AȘA NU: Folosirea unor elemente noi, cum ar fi polistirenul, ferestrele dublu izolate din
PVC, folosirea plasticului ca element de faţadă, produc condens și mucegai în interiorul
caselor vechi. (imagine din Rusu Bârgăului)

AȘA NU
Clădire tradițională după
intervenție: zidăria de
cărămidă
a
fost
termoizolată la exterior
cu plăci de polistiren
expandat, sistem care nu
mai permite realizarea
decorațiilor
specifice
arhitecturii din zonă și
formează
un
înveliș
impermeabil, lucru care
conduce la condens și, în
timp,
la
apariția
mucegaiului.

PORȚI ȘI GARDURI /
NU TOT CE VINE DE LA ORAȘ E POTRIVIT!

Acest material face parte din proiectul Ghiduri de Arhitectura pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, realizat de Grupul Rural

Model local de poartă tradițională din satul Prundul
Bârgăului.

Se va evita placarea stâlpilor porții cu plăci ceramice care
imită piatra și decorarea lor cu statuete din beton.

AȘA DA
AȘA DA: Se recomanda utilizarea materialelor naturale, care nu altereaza imaginea
traditionala a ulitei

AȘA NU: Se va evita placarea stâlpilor porții cu plăci ceramice care imită piatra și decorarea
lor cu statuete din beton (imagine din Josenii Bârgăului).

AȘA DA: Restaurarea și întreținerea porții vechi reprezintă cea mai indicată soluție în cazul
în care degradările nu sunt majore.

AȘA NU: Este exclusă folosirea împrejmuirilor din PVC, deoarece acesta se uzează foarte
repede și nu este un material regenerabil.

AȘA DA: Poartă nouă, executată din lemn pe structură metalică. Prin simplitate și culoare,
este o prezență discretă în peisajul uliței.

AȘA NU: Înlocuirea porții din lemn cu una metalică, placată cu policarbonat, este
nerecomandată, pentru că are o durată scurtă de viață.

AȘA NU

MOBILIER RURAL /
FOLOSIȚI LEMNUL. E MAI DURABIL ȘI LA ÎNDEMÂNĂ.
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Amenajarea staţiilor de autobuz cu materiale locale este
recomandată: exemplu din comuna Zetea, județul
Harghita.

Stație de autobuz, confecționată din materiale nespecifice
unei zone rurale.

AȘA DA
AȘA DA: Exemplu pozitiv de troițe tradiționale.

AȘA NU: A se evita montarea defectuoasă a panourilor obligatorii de identificare a
investiției. Ele blochează vizual investiția realizată, degradând imaginea obiectului
investiției.

AȘA DA: Este recomandată realizarea porţilor de lemn care anunţă intrarea într-o aşezare
importantă (imagine din zona Fiad).

AȘA NU: Exemplu de amplasare fără noimă a unor elemente de mobilier destinat spațiilor
publice. Este iresponsabilă irosirea resurselor fără niciun interes pentru calitatea locului
respectiv, ci doar pentru bifarea unei investiții pe bani europeni.

AȘA DA: Loc de joacă pentru copii (Germania)

AȘA NU: Pentru locurile de joacă nu se vor folosi materiale plastice sau alte materiale
nespecifice și nici culori stridente, care afectează întreaga imagine a parcului și a zonei.

AȘA NU

GARDURI /
AVEREA-I GARD DE NUIELE, SARACIA-I GARD DE BETON.
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AȘA DA
Este
recomandată
realizarea
porţilor noi
opace din lemn,
inspirate din
modelul
tradiţional local.
În cazul în care
nu mai există
modelul
tradiţional, se va
realiza o
îngrădire simplă
din bârne
verticale

AȘA DA: Gard din materiale naturale, care se integrează în specificul locului.

AȘA NU: Nu se recomandă folosirea împrejmuirilor şi a porţilor din tablă lucioasă,
deoarece aceasta se va degrada foarte repede (sub acţiunea ploii şi a altor factori
mecanici).

AȘA DA: Restaurarea și întreținerea porții vechi reprezintă cea mai indicată metodă.
Exemplul nu se referă la soclul gardului din beton armat, care poate fi evitat în mediul rural
(imagine din satul Rusu Bârgăului).

AȘA NU: Este exclusă folosirea împrejmuirilor din tablă. Aceasta degradează imaginea
așezărilor.

AȘA DA: Târnațul, fântâna și împrejmuirea de lemn sunt elemente specifice unei gospodării
tradiționale.

AȘA NU: Nu se recomandă ultizarea panourilor prefabricate din beton pentru împrejmuiri.

AȘA NU
Este exclusă
folosirea
împrejmuirilor
din PVC și fier
forjat în stil
„rustic”.
Aceste
materiale
degradează
imaginea
așezărilor.

ȘURI ȘI ANEXE / NU-ȚI STRICA ȘURA. TRANSFORM-O ÎN ATELIER.
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AȘA DA
Șura
veche
a
fost
reconstruită din materiale
noi, păstrându-se forma
şurii vechi. La interior sau păstrat organizarea
spaţială
şi
structura
originară de lemn. Pentru
iluminarea spațiului din
mansardă, deasupra porţii
s-a construit un rând de
lucarne.

AȘA DA: Șură reparată corect și refuncționalizată: zidăria a fost reparată, acoperișul
refăcut cu țiglele originare și șarpanta a fost consolidată cu elemente noi: ea se încadrează
perfect în peisajul gospodăriei.

AȘA NU: Se va evita schimbarea culorilor originare a clădirilor anexe și înlocuirea acestora
cu zugraveli acrilice impermeabile, adesea în culori stridente, care se vor decolora
neuniform.

AȘA DA: Golurile și ușile corespund necesităților de utilizare, iar alternarea ferestrelor mici
cu ușile mari de acces, care preiau liniile de compoziție a ferestrelor, intră într-o alcătuire
echilibrată.

AȘA NU: Folosirea acoperirii generale de tip terasă este interzisă în satele tradiționale,
motivul fiind neîncadrarea în specificul local, atât prin formă, cât și prin aspectul
învelitorii.

AȘA DA: Realizarea unei anexe la o clădire nouă s-a făcut prin preluarea
ornamentaţiei locale. Traforul din imagine este folosit pentru ventilarea spaţiului
interior (imagine din satul Şanţ).

AȘA NU: Nu se recomandă folosirea unor culori stridente; această intervenție, deși este
reversibilă, alterează calitatea spațiului înconjurător.

AȘA NU
Înlocuirea țiglelor
ceramice cu
alte materiale, în culori
stridente, are un
impact negativ asupra
imaginii construcției
și a întregii așezări.

SPAȚIUL PUBLIC /
PIATRA ȘI LEMNUL SUNT MAI LA ÎNDEMÂNĂ DECÂT BETONUL.
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Amenajarea spațiului public în lungul cursurilor de apă reprezintă o bună
metodă de animare a vieții sociale a satului: în imagine, adăpost pentru
joagăr. (satul Izvoare, comuna Zetea, județul Harghita)

AȘA DA

AȘA DA: Fântână nouă din satul Teștioara.

AȘA NU: Se recomandă tratarea într-o manieră cât mai simplă și specifică
a troițelor,evitându-se materiale precum marmura, placajele ceramice etc.

AȘA NU
AȘA DA: Loc de ședere amenajat minimal.

AȘA NU: Se va evita amenajarea locurilor de ședere cu pavele de beton,
cu beton turnat sau cu copertine din materiale netradiționale.

AȘA DA: Amenajare nouă a unui parapet lângă râu.

AȘA NU: Se va evita amenajarea taluzurilor și a malurilor pâraielor cu
pavele de beton sau cu beton turnat.

Se vor evita
amenajările de
spații verzi
împrejmuite cu
garduri din
fier, cu alei
pavate cu pavele
de beton sau
beton turnat și
mobilate
neadecvat
specificului
tradițional

CURȚI /
CURTEA E OGLINDA GOSPODARULUI!

Acest material face parte din proiectul Ghiduri de Arhitectura pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, realizat de Grupul Rural

AȘA DA
Toate
materialele
şi
alcătuirile constructive au
nevoie de întreţinere în
exploatare (în mai mică
sau în mai mare măsură).
Realizarea de alcătuiri
constructive corecte, cu
materiale
naturale,
compatibile, de calitate,
precum şi urmărirea în
execuţie pot asigura o
durată mai mare de viaţă
a acestora, împreună cu o
întreţinere
conştientă,
periodică, din partea
utilizatorilor.

AȘA DA: Materialele naturale dau un aspect plăcut întregului ansamblu, dar trebuie
întreținute.

AȘA NU: Este strict nerecomandată construirea unor clădiri într-un mod care nu respectă
specificul rural și nu se recomandă realizarea împrejmuirilor din beton..

AȘA DA: Este recomandată pavarea curților cu piatră și utilizarea materialelor naturale.

AȘA NU: Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor din beton sau a stâlpilor, nici
placarea lor cu piatră. Este interzisa utilizarea unor culori stridente.

AȘA DA: Gard din nuiele- pentru împrejmuirile
către stradă, cât şi pentru cele spre vecini.

AȘA NU: Se interzice montarea contoarelor electrice pe fațada de la stradă, acest lucru
riscând să deterioreze decorațiile și urâțind în același timp fațada.

AȘA NU
Se interzice folosirea
culorilor stridente pentru
zugrăvirea fațadelor.
Acestea
fac
notă
discordantă în raport
cu imaginea așezării. Se
vor evita decorațiile din
plăci ceramice sau piatră
spartă dispuse în jurul
golurilor, sub formă de
brâie sau
așezate la
întâmplare.
De asemenea, se va
evita „decorarea”
fațadelor cu diagonale.

AȘA DA: Mod de mascare și de protecție
a unui contor electric

HALE ÎN MEDIUL RURAL /
SUNT NECESARE, DAR NU TREBUIE SĂ NE SARĂ ÎN OCHI
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AȘA DA

Finisarea cu
lambriu de lemn
se pretează pentru
orice dimensiune
de clădire si o
ajuta sa se
integreze mai bine
în peisajul rural.

AȘA DA: Exemplul unei volumetrii simple, în care panta acoperișului se apropie de valoarea
celei tradiționale în zonă.

AȘA NU: Este interzisă amplasarea în vatra satului a unor construcții supradimensionate,
având o formă ce nu are nicio legătură cu specificul local.

AȘA DA: Amplasarea corectă a unei construcții, care se integrează în imaginea satului atât
prin volumetrie, cât și prin folosirea unor materiale tradiționale (imagine din satul Bicălatu).

AȘA NU: Amplasarea inadecvată a unei construcții supradimensionate la intrarea în sat
(imagine din satul Mera).

AȘA DA: Construcțiile de mari dimensiuni se vor amplasa în afara vetrei satului, iar prin
conformația lor se va urmări integrarea în peisaj: centrala termică pe bază de biomasă din
Connecticut, Statele Unite ale Americii.

AȘA NU: Forma acoperișului din imagine intră în totală contradicție cu noțiunea de
încadrare în specificul local și atrage după sine alte probleme, precum utilizarea
contextuală a finisajelor.

AȘA NU

Nu se recomandă
folosirea unor culori
stridente,
precum
cea din imagine;
această intervenție,
deși este reversibilă,
alterează
calitatea
spațiului înconjurător

PRISPE ȘI TERASE /
TÂRNAȚUL ESTE O MOȘTENIRE. PĂSTREAZĂ-L TRADIȚIONAL.
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AȘA DA

Târnaț
realizat din
zidărie de
căramidă, la
o casă din
zona
Dealurilor
Clujului.

AȘA DA: Închiderea de la nivelul târnațului este realizată din lemn.

AȘA NU: Nu este indicată utilizarea unor materiale în culori stridente.

AȘA DA: Târnaț cu elemnte decorative din lemn.

AȘA NU: Este de evitat extinderea casei și a terasei spre stradă. Imaginea rezultată în
urma acestei intervenții este una inestetică și deloc specifica mediului rural.

AȘA DA: Utilizarea materialelor naturale în cadrul prispelor (detalii).

AȘA NU: Se va evita utilizarea plăcilor de policarbonat sau alte materiale de tipul
plasticului. Acestea au o durată de viață scurtă, sunt inestetice, iar când se încălzesc de la
soare emană un miros neplăcut.

AȘA NU
Acoperire
realizată din
materiale care nu
sunt potrivite
pentru mediul
rural. Utilizarea
materialelor
plastice nu este
indicată la casele
tradiționale.
Acesta este
inestetic și nu
este durabil.

MATERIALE ȘI TEHNICI DE CONSTRUCȚIE /
PLASTIC ȘI POLISTIREN PE CASĂ = CIUPERCĂ ȘI MUCEGAI ÎN CASĂ!
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AȘA DA

O casă din materiale naturale înseamnă
oameni sănătoși în
casă sănătoasă!

Casă in satul Feleacu

Saltele termoizolante
din fibre de cânepă
Montaj saltele
termoizolante din cânepă

Panouri termoizolante
de stuf

Materialele naturale sunt în jurul nostru,
trebuie doar să avem ochi să le vedem. Ele au
fost folosite în trecut pentru trăinicie, căldură și
pentru că erau ușor de procurat și prelucrat.
Ele sunt o sursă de venit pentru cine înțelege
ce potențial au și pentru cine începe să le
folosească și/sau să le valorifice.
Dacă vrei o casă sănătoasă și copii sănătoși, făți o casă din materiale naturale!

Pereți termoizolanți din
Hempcrete

Saltele termoizolante
din lână
de oaie

Termoizolare cu baloți de paie

Reconditionarea elemetelor decorative

AȘA NU

Materialele de construcție de proastă calitate și
efectele modernizării prost înțelese au efect
negativ asupra sănătății locuitorilor și asupra
mediului înconjurător.
Izolațiile termice la tavane, poduri și pardoseli
realizate cu materiale tradiționale, ecologice au
fost înlocuite cu materiale chimice, eficiente din
punct de vedere termic, dar care nu asigură o
viață sănătoasă. La casele existente cu pereții din
bârne de lemn sau din cărămidă, se utilizează
frecvent în ultima vreme ca material de izolație
termică polistirenul, care nu lasă pereții să
respire. Impermeabilizarea (impermeabil = nu
lasă apa să treacă) zidurilor exterioare prin
placarea cu polistiren și montarea ferestrelor din
plastic, împreună cu folosirea unor zugrăveli
impermeabile la interior, atrage după sine apariția
mucegaiului.

AȘEZAREA PE PARCELĂ / AȘEAZĂ-ȚI CASA CU CAP!
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AȘA DA:Amenajarea unui foișor la intrare reprezintă o soluție AȘA DA: Imaginea satelor este caracterizată de alternanța
recomandatăpentru realizarea unei terase, cu păstrarea liniei construcțiilor dispuse perpendicular pe stradă (casa, șura)
sau paralel cu strada (șura). Această caracteristică trebuie
la streașină.
păstrată și în cazul intervențiilor noi.
GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

AȘA DA:Compoziția asimetrică a ansamblului construcțiilor
spre stradă este o caracteristică pregnantă a satelor
tradiționale și dă o notă pitorească străzii. Se recomandă
păstrarea acestei caracteristici pentru clădirile noi.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

AȘA DA: Înălțarea coamei acoperișului pentru a permite AȘA DA: Volumul în care se vor încadra clădirile noi trebuie AȘA DA: Se recomandă ca noile construcții amplasate pe un
amenajarea unei mansarde în interior este soluția cea mai să respecte specificul local: în cazul acesta, cel dat de lot să nu depășească gabaritele tradiționale specifice locului.
economică pentru creșterea suprafeței utile. Se mai poate vecinătăți.
adăuga și un foișor în zona intrării, pentru a proteja
treptele de acces pe târnaț de ploaie și zăpadă.
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Tipologii de gospodării săsești

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

AȘA DA

Vezi cum se făcea înainte, locul era mult mai bine gospodărit!
Până nu demult, oamenii își așezau casele cu latura scurtă la stradă, pe marginea ogrăzii,
astfel încât să folosească ușor curtea și șura și să aibă soare destul tot timpul anului.
Toată lumea respecta aceste reguli și de aceea, gospodăriile și satele aveau un aspect
armonios și închegat.

AȘA NU: Construirea în mijlocul incintei și retras față de AȘA NU: Supradimensionarea clădirilor noi este interzisă,
marginile lotului nu este specifică satelor din zona Dealurile chiar dacă respectă retragerea față de aliniament a
Clujului și trebuie, ca atare, evitată.
clădirilor învecinate. În cazul necesității realizării unei
suprafețe construite mai mari, se recomandă segmentarea
gabaritului în volume ierarhizate adecvat.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

AȘA NU: Ridicarea cotei streșinii în vederea construirii unui
AȘA NU: Este interzisă realizarea unor construcții care nu AȘA NU: Este interzisă realizarea unor construcții alipite casei
etaj mansardat nu este o soluție recomandată, deoarece
țin cont de amplasarea specifică pe parcelă (retragerea față care depășesc ca înălțime și gabarit construcția inițială.
înălțarea construcției creează disconfort vecinilor, iar efortul
de aliniament, față de limitele laterale de proprietate,
tehnic și financiar este mai mare față de varianta înălțării
alinierea la streașină și la coamă) și de regimul de înălțime
coamei acoperișului.
al clădirilor din vecinătate.
GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

AȘA NU
Nu irosi terenul punând ”vila”
în mijlocul ogrăzii!
Prea ușor uităm și aruncăm la
gunoi lucrurile bine făcute ”din
bătrâni”. Așa și cu așezarea
chibzuită a casei și a anexelor pe
teren. Când îți așezi casa în
mijlocul ogrăzii, îți rupi curtea în
două și nu le mai poți folosi bine
pe nici una.
Nu merită să-ți arunci banii pentru
a construi ceva inutil, care-ți și
strică locul de casă și numele în
sat. Vila ca în Spania aduce doar
cheltuială, nu și folosire eficientă
a terenului.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

AȘA NU: Închiderea târnațului nu este o soluție viabilă pentru
extinderea suprafeței locuibile. Spațiul de tip coridor rezultat
nu îmbunătățește condițiile de viață, anulând rolul târnațului
de protejare a fațadei de ploaie. Dublarea și înălțarea
parterului cu un nivel au un efect negativ asupra vecinătăților.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

AMPLASAREA ÎN VATRA SATULUI / AȘEAZĂ-ȚI CASA CU CAP!
Acest material face parte din proiectul Ghiduri de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, realizat de Grupul Rural

8

AȘA NU: Se interzice amplasarea unor clădiri noi în vizorul primei imagini asupra
satului, indiferent dacă se merge pe un drum de țară, printre dealuri, sau pe o
șosea de mare trafic.

AȘA NU: Se interzice amplasarea unor construcții noi în vatra satului în locurile în care acestea
impietează asupra vizibilității către un monument istoric sau către o perspectivă valoroasă.
GSPublisherVersion 0.1.100.100

AȘA
DA:
Diferențierea
volumelor prin gabarit și
poziționare
pe
lot
generează imaginea unică
a satelor din zona studiată,
iar clădirile noi trebuie să
se înscrie în acest specific.
Se
acceptă,
în
mod
excepțional,
mărirea
gabaritului
clădirii
mici
până la nivelul casei vecine,
dar numai în cazurile
justificate - tipologie de
amplasare cu latura lungă a
casei spre stradă.

AȘA DA: Utilizarea materialelor naturale, a unor elemente din
arhitectura tradițională asigură integrarea construcției în
peisaj.

AȘA DA: Volumul în care se
vor încadra clădirile noi
trebuie să respecte specificul
local; în cazul acesta, cel dat
de vecinătăți. Intervențiile noi
trebuie să respecte specificul
ierarhiei volumelor. În cazul
acesta, casa şi şura de pe lot
sunt
asemănătoare
ca
dimensiune.
Pentru
construcțiile noi, se vor
păstra
amplasarea
și
proporțiile
clădirilor
tradiționale.

AȘA DA: Case de factură și dimensiuni urbane pe parcele
înguste, cu fronton la stradă; se recomandă întoarcerea
coamei acoperișului și dispunerea lucarnelor spre stradă.

AȘA DA

AȘA DA: Alinierea clădirilor noi la cele existente este importantă pentru coerența urbanistică a așezării, chiar și atunci
când ne referim la partea din spate a lotului (imagine din satul Stana).

AȘA NU
AȘA NU: Este interzisă construirea unei clădiri noi în spatele
casei vechi fără
a păstra înălţimile şi gabaritul clădirilor vecine. Se recomandă
renovarea casei
vechi şi a anexelor şi încadrarea noilor funcţiuni de locuire în
interiorul acestora.
Construirea în mijlocul incintei și retras de la marginile lotului
nu reprezintă un specific al regiunii, atât în zonele cu influențe
săsești, cât și în cele românești. Acest mod de construire duce
la ocuparea ineficientă a curţii prin segmentarea acesteia în
două părţi care nu comunică eficient una cu cealaltă.
Construirea peste casa veche nu este recomandată atunci
când se supradimensionează casa existentă şi nu se mai
încadrează în contextul local.

INTERVENȚII PE CASE VECHI /
REPARĂ O CASĂ VECHE, NU O ÎNLOCUI!
NU!
NU!

33

diția
diția să
să
clădiri.
clădiri.
mblu aa
amblu

11

55

AȘA
AȘA NU:
NU: Se
Se interzice
interzice extinderea
extinderea pe
pe verticală
verticală aa caselor
caselor tradiționale
tradiționale săsești
săsești cu
cu
valoare
valoare istorică.
istorică. Aceasta
Aceasta ar
ar atrage
atrage după
după sine
sine nu
nu doar
doar modificarea
modificarea proporțiilor,
proporțiilor,
urâțind-o,
urâțind-o, ci
ci și
și complicarea
complicarea sistemelor
sistemelor constructive
constructive noi
noi de
de la
la nivelul
nivelul acoperișului.
acoperișului.

AȘA
AȘA DA:
DA: Extinderea
Extinderea pe
pe orizontală
orizontală respectă
respectă nu
nu doar
doar ierarhia
ierarhia volumelor,
volumelor, ci
ci și
și
ierarhia
materialelor:
cărămida
tencuită
indică
existența
unei
clădiri
principale
ierarhia materialelor: cărămida tencuită indică existența unei clădiri principale
de
de locuit,
locuit, pe
pe când
când lemnul
lemnul indică
indică oo clădire
clădire cu
cu oo funcție
funcție secundară,
secundară, după
după cerințele
cerințele
arhitecturii
arhitecturii vernaculare.
vernaculare.

NU!
NU!

DA
DA

AȘA DA
AȘA
AȘA NU:
NU: Exemplu
Exemplu de
de intervenție
intervenție
greșită
privind
extinderea
greșită privind extinderea pe
pe verticală
verticală
și
și orizontală
orizontală aa unei
unei case.
case. Odată
Odată cu
cu
retencuirea
retencuirea construcției,
construcției, imaginea
imaginea
volumului
volumului inițial
inițial se
se va
va pierde,
pierde, fiind
fiind
înglobat
înglobat complet
complet în
în noua
noua conformație,
conformație,
care
care nu
nu respectă
respectă nici
nici ca
ca proporții,
proporții,
nici
nici ca
ca imagine
imagine generală,
generală, modelul
modelul
tradițional.
tradițional.

DA

DA

22
GSPublisherVersion 0.0.100.100

târnaț deschis vara și închis iarna

22

A: 5.220 m2

22

1

A: 31.787 m2

Atelier
A: 24.845 m2

Secțiune A-A’

A: 23.567 m2

DA

DA

AȘA DA: Tipuri de extensii ale unei case vechi.
1

AȘA DA: Intervenție corectă pe o șură
existentă, atât prin respectarea formei,
cât și prin folosirea materialelor
tradiționale.

E mai ieftin să repari o casă
veche decât să o înlocuiești,
așa îi crești valoarea.

Camera de zi

> 1/3 h

h

h

1
GSPublisherVersion 0.0.100.100

4

DA

NU!

AȘA NU: Nu se recomandă înălțarea locuinței peste înălțimea medie a caselor.

DA
NU!

NU!

NU!

DA

3

3
AȘA NU: Extinderea pe verticală face
clădirea originară de nerecunoscut.

AȘA NU: Extinderea pe verticală face
clădirea originară de nerecunoscut.

NU!

AȘA NU: Se interzice extinderea pe verticală a caselor tradiționale
săsești cu valoare istorică. Aceasta ar atrage după sine nu doar
modificarea proporțiilor,urâțind-o, ci și complicarea sistemelor
constructive noi 5de la nivelul acoperișului.

1

NU

DA

NU!

3

AȘA NU: Intervenții greșite care apar în mod frecvent la clădirile
tradiționale.

23

3

AȘA DA: Intervenția nouă respectă
ierarhia volumelor, coama șurii fiind
mai joasă decât cea a casei.

Dormitor

> 1/3 h

NU!

AȘA NU: Nu se recomandă înălţarea locuinţei peste înălţimea medie a caselor.

NU!

6

5

NU!

DA

23

5

AȘA
NU:
AȘA
NU: Streașina
Streașina AȘA
prispeiprispei
nu seStreașina
va nu prispei se va
DA:
realiza mai jos decât cea
a casei.
ridica
la nivelul streșinii casei. Aceasta
se Acolo
va unde
realiza
mai
decat
există excepții,
se
trebuiejos
să poate
rămână
la aceeași înălțime,
adapta.
conform cu specificul local.
cea a casei.

AȘA DA: Streașina prispei se va
ridica la nivelul streșinii casei. Aceasta
trebuie să rămână la aceeași înălțime,
conform cu specificul local.

1

5 Se interzice extinderea pe verticală a caselor tradiționale săsești cu
4
AȘA NU:
4
AȘA NU: Se interzice extinderea pe verticală a caselor tradiționale
săsești cu
valoare istorică. Aceasta ar atrage după sine nu doar modificarea
proporțiilor,
valoare
istorică.
Aceasta
ar
atrage
după
sine
nu
doar
modificarea
proporțiilor,
AȘA DA: Anexele din prelungirea casei pot fi AȘA
extinse
peAnexele
verticală,din
cu prelungirea
condiția să casei
AȘA
Extinderea
pe orizontală
respectă
doar ierarhia
volumelor,peciorizontală
și
urâțind-o,
la nivelul acoperișului.
NU: Exemplu
de noi
intervenție
DA:
potDA:
fi extinse
pe verticală,
cu condiția
să nu AȘA
DA: Extinderea
respectă nu doar ierarhia volumelor,
ci șici și complicarea sistemelor constructive noi deurâțind-o,
ci și complicareaAȘA
sistemelor
constructive
de la nivelul acoperișului.
AȘA NU: Exemplu de intervenție
se păstreze o diferență de cel puțin 20 cm între coama casei și cea a noii clădiri.
ierarhia materialelor: cărămida tencuită indică existența unei clădiri principale
greșită privind extinderea pe verticală
se
păstreze
o
diferență
de
cel
puțin
20
cm
între
coama
casei
și
cea
a
noii
clădiri.
ierarhia
materialelor:
cărămida
tencuită
indică
existența
unei
clădiri
principale
greșită privind extinderea pe verticală
Ierarhia istorică a volumelor este determinantă pentru imaginea de ansamblu a
de locuit, pe când lemnul indică o clădire cu o funcție secundară, după cerințele
și orizontală a unei case. Odată cu
Ierarhia istorică a volumelor este determinantă
pentru imaginea de ansamblu a
de locuit, pe când lemnul indică o clădire cu o funcție secundară, după cerințele
și orizontală a unei case. Odată cu
gospodăriei și a satului.
arhitecturii vernaculare.
retencuirea construcției, imaginea
gospodăriei și a satului.
arhitecturii vernaculare.
retencuirea construcției, imaginea
volumului inițial se va pierde, fiind
2
volumului inițial se va pierde, fiind
înglobat complet în noua conformație,
înglobat complet în noua conformație,
care nu respectă nici ca proporții,
care nu respectă nici ca proporții,
nici ca imagine generală, modelul
AȘA DA: Exemplu de extindere care se încadrează în specificul local
AȘA DA: Posibilitățitradițional.
de extindere a șurilor în cazul lipsei altor reglementări
specifice
nici ca imagine
generală, modelul

Fă-ți baie și centrală termică în casă. O să-ți
NU!
DA
DA
DA
fie mai cald, mai curat și mai ușor.
nouă
Folosește-ți chibzuit șura: escarămare,
se pot
închiderea târnațului
face multe în ea, nu o dărâma!
pe perioada iernii Nu ai
2
nevoie
de un palat.
Domnia
și
prostia
se
2
plătesc!

DA

Garaj

5

tradițional.

DA

DA

DA

AȘA DA: Intervenția nouă respectă
ierarhia volumelor, coama șurii fiind
mai joasă decât cea a casei.

A: 5.936 m2

A: 13.101 m2

Baie

14

A: 4.463 m2

13

A

2

17

15

Hol

16

46.178 m2

Baie

12

A

11

Hol

10
9

A: 13.051 m2

8

6

A: 3.401 m2

5

F

1

Baie

4

A: 4.946 m2

2

A

Cămară

7

3

A

AȘA DA: Extinderile nu vor depăși pe înălțime volumul dominant al casei, nici la cornișă, nici la coamă.

AȘA DA: Se recomandă extinderea pe verticală a casei tradiționale prin
modficarea pantei acoperişului până la 600- – 700. Această abordare sprijină
refolosirea construcţiilor vechi, face economie la materialul nou şi ajută la
păstrarea contextului local. Astfel, podul caselor vechi poate deveni un nivel
mansardat, evitându-se pierderile de spaţiu care ar apărea în cazul apariţiei unui
etaj nou.

AȘA
AȘA DA:
DA: Posibilități
Posibilități de
de extindere
extindere aa șurilor
șurilor în
în cazul
cazul lipsei
lipsei altor
altor reglementări
reglementări specifice
specifice

AȘA DA: Intervenție corectă pe o șură
existentă, atât prin respectarea formei,
cât și prin folosirea materialelor
tradiționale.

G.S.

A:

3

77

1

AȘA DA: Intervenție „modernă” într-un interior tradițional de casă și șură, cu transformarea șurii
în garaj și un mic atelier.

DA

DA

AȘA
AȘA DA:
DA: În
În cazurile
cazurile în
în care
care se
se dorește
dorește creșterea
creșterea suprafeței
suprafeței utile,
utile, se
se recomandă
recomandă
extinderea
pe
verticală
a
casei
tradiționale
românești
prin
modificarea
pantei
extinderea pe verticală a casei tradiționale
românești
prin
modificarea
pantei
oo
.
Această
abordare
sprijină
refolosirea
acoperişului
până
la
maximum
60
acoperişului până la maximum 60 . Această abordare sprijină refolosirea
construcţiilor
construcţiilor vechi,
vechi, făcându-se
făcându-se economie
economie la
la materialul
materialul nou,
nou, şi
şi ajută
ajută la
la păstrarea
păstrarea
contextului
contextului local.
local. Astfel,
Astfel, podul
podul caselor
caselor vechi
vechi poate
poate deveni
deveni un
un nivel
nivel mansardat,
mansardat,
evitându-se
evitându-se în
în acest
acest fel
fel pierderile
pierderile de
de spaţiu
spaţiu care
care ar
ar apărea
apărea în
în cazul
cazul apariţiei
apariţiei unui
unui
etaj
nou.
etaj nou.

AȘA
AȘA NU:
NU: Supradimensionarea
Supradimensionarea pe
pe verticală
verticală aa clădirii
clădirii noi,
noi, construite
construite în
în prelungirea
prelungirea
casei
pe
locul
anexelor,
inversează
imaginea
de
ansamblu
a
gospodăriei,
casei pe locul anexelor, inversează imaginea de ansamblu a gospodăriei, cu
cu
efect
efect nociv
nociv pentru
pentru specificul
specificul local.
local. În
În plus,
plus, amplasarea
amplasarea casei
casei noi
noi în
în spatele
spatele celei
celei
vechi
vechi duce
duce la
la probleme
probleme de
de însorire
însorire aa încăperilor.
încăperilor.

24

44

lucarnă

66

AȘA NU

AȘA
AȘA NU:
NU: Streașina
Streașina prispei
prispei nu
nu se
se va
va
realiza
realiza mai
mai jos
jos decât
decât cea
cea aa casei.
casei.
Acolo
Acolo unde
unde există
există excepții,
excepții, se
se poate
poate
adapta.
adapta.

AȘA DA: Intervenție „modernă” într-un interior tradițional de casă și șură, cu
transformarea șurii în garaj și un mic atelier.

mansardă amenajată în volumul podului

44

AȘA
AȘA DA:
DA: Streașina
Streașina prispei
prispei se
se va
va
ridica
ridica la
la nivelul
nivelul streșinii
streșinii casei.
casei. Aceasta
Aceasta
trebuie
trebuie să
să rămână
rămână la
la aceeași
aceeași înălțime,
înălțime,
conform
conform cu
cu specificul
specificul local.
local.

23

DA
DA

AȘA DA: „Casa-tip” poate fi transformată astfel încât să
corespundă nevoilor zilei de azi, prin intervenții inteligente,
respectând specificul local.

DA

66

55

< 1m

AȘA
AȘA NU:
NU: Extinderea
Extinderea pe
pe verticală
verticală face
face
clădirea
clădirea originară
originară de
de nerecunoscut.
nerecunoscut.

Acest material face parte din proiectul Ghiduri de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, realizat de Grupul Rural
h

33

DA

DA

> 1/3 h

NU!
NU!

DA
DA

h

NU!
NU!

NU!
NU!

DA
DA

Bucătărie
A: 23.803 m2

6

AȘA DA: În cazurile în care se dorește creșterea suprafeței utile, se recomandă
2
extinderea pe verticală a casei tradiționale românești prin modificarea pantei
acoperişului
până la maximum 60o. Această abordare
AȘA DA: Intervenția nouă respectă ierarhia volumelor.
AȘA NU: Supradimensionarea pe verticală4a clădirii noi, construite în prelungirea
6
AȘAsprijină
DA: În refolosirea
cazurile în care se dorește creșterea suprafeței utile, se recomandă
construcţiilor vechi, făcându-se economie la materialul nou,
şi
ajută lapepăstrarea
casei pe locul anexelor, inversează imaginea de ansamblu a gospodăriei, cu
extinderea
verticală a casei tradiționale românești prin modificarea pantei
contextului local. Astfel, podul caselor vechi poate deveni
un nivel mansardat,
efect nociv
pentru specificul local. În plus, amplasarea
noi în spatele celei pe verticală a clădirii noi, construite în prelungirea
acoperişului
până la maximum 60o. Această abordare sprijină refolosirea
AȘA DA: Intervenția nouă respectă ierarhia
volumelor.
AȘA casei
NU: Supradimensionarea
evitându-se în acest fel pierderile de spaţiu care ar apărea
în cazul apariţiei
unui
vechi duce la probleme de însorire a încăperilor. casei pe locul anexelor, inversează imaginea de ansamblu a gospodăriei,
construcţiilor
vechi,
făcându-se
economie
la materialul
nou,
şi ajută
păstrarea
AȘA DA:
Posibilități
de extindere
a șurilor
în la
cazul
lipsei altor reglementări specifice
etaj nou.cu
contextului local. Astfel, podul caselor vechi poate deveni un nivel mansardat,

efect nociv pentru specificul local. În plus, amplasarea casei noi în spatele celei
vechi duce la probleme de însorire a încăperilor.

cameră de zi

Dormitor
A: 11.368

4

m2

Dormitor

evitându-se în acest fel pierderile de spaţiu care ar apărea în cazul apariţiei unui
etaj nou.

7

AȘA DA: Posibilități de extindere a șurilor în cazul lipsei altor reglementări specifice

baie

A: 14.060 m2

bucătărie
dormitor

AȘA NU: Nu se recomandă adoptarea unor forme de acoperiș nespecifice.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

1m

10m
5m
GSPublisherVersion 0.0.100.100

0

2

3

AȘA NU: Supradimensionarea pe verticală a clădirii noi, construită în prelungirea casei
pe locul anexelor, inversează imaginea de ansamblu a gospodăriei, cu efect nociv pentru
specificul local.

AȘA
realiz
Acolo
adapt

ELEMENTE DE FAȚADĂ / CASA NU E CIRC!
Acest material face parte din proiectul Ghiduri de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, realizat de Grupul Rural

AȘA NU

AȘA DA

Nu se vor folosi, ca finisaje exterioare:
placările ceramice pentru pereţi şi soclu (de
multe ori, soluţiile alese sunt inadecvate
folosirii la exterior: atât acestea, cât şi
materialele de punere în operă nu rezistă la
cicluri
repetate
de
îngheţ/dezgheţ,
deteriorându-se în timp foarte scurt şi de
multe ori chiar favorizând apariţia
infiltraţiilor) sau tabla, materialele care
conţin azbest, materialele plastice sau PVCul, similipiatra etc.

Folosirea
materialelor
naturale
locale, cum sunt piatra, lemnul,
varul, pigmenții naturali pentru var,
este esențială pentru păstrarea
specificului peisajelor rurale.

Se vor folosi tehnologiile locale (care sunt cunoscute și accesibile celor care execută,
întrețin și utilizează lucrarea) sau ecodurabile, de secol XXI. Pentru oricare dintre variantele
pentru care se optează, se va avea în vedere realizarea unor alcătuiri din materiale de
construcţie compatibile şi respectarea principiilor de asigurare a izolării termice, a
hidroizolării, a igienei şi a sănătății, a siguranţei şi a stabilității, a rezistenţei la foc.
AȘA DA: Elementele
aparente
pentru
instalaţii şi instalaţii
tehnologice vor fi
realizate
din
materiale durabile

AȘA NU: Se interzice placarea soclurilor și a pereților cu AȘA
NU:
Zugrăvelile
moderne
sunt
piatră sau cu plăci ceramice care imită piatra. Aceste incompatibile cu materialele de construcție
materiale degradează aspectul de ansambu al fațadei.
tradiționale, împiedicând transferul de vapori de
apă dinspre interior spre exterior.
AȘA NU: Se interzice, pentru orice tip de construcție, folosirea unor finisaje metalice exterioare pe
suprafețe mari, precum tabla industrială. Se acceptă finisarea metalică pe suprafețe foarte mici, atunci
când fluxul tehnologic sau condițiile obiective de altă natură o impun.

AȘA NU: Nerespectarea specificului local ( registre orizontale si
verticale) creeaza volume disproportionate care altereaza imaginea
uliței.

AȘA NU: Se interzice, poziţionarea instalatiilor tehnologice înspre
stradă. Elementele aparente pentru instalaţii şi instalaţii tehnologice vor
fi realizate din materiale durabile (se exclud PVC-ul şi polietilena).

TÂMPLĂRII /
LEMNUL E FRUMOS ŞI SĂNĂTOS,NU ÎL SCHIMBĂM CU PLASTIC!
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AȘA DA

AȘA NU

AȘA NU: Schimbarea
tâmplăriei tradiționale cu
cea de PVC nu este
adecvată.

Tâmplărie tradiţională în trei canaturi (imagine din Telciu)

Tâmplărie tradiţională în cruce (imagine din Telciu)

Ferestrele şi uşile vor fi realizate din lemn (masiv sau stratificat) tratat cu ulei de in,
ceruit sau vopsit cu soluţii naturale, cu feronerie metalică. Pentru tâmplăria exterioară, se
va folosi lemn de esenţă tare. Se vor respecta tehnicile tradiţionale şi se vor angrena, pe
cât posibil, meşterii din zonă.

AȘA DA: Pentru clădiri vechi fără valoare istorică AȘA DA: Desen de tâmplărie
mare, se poate recurge la soluția unei ferestre din nouă ce se va confecționa după
lemn cu croi tradițional cu un singur rând de modelul originar.
geamuri multistrat: cunoscutele ferestre de tip
termopan.
geam sticla simpla sau
termopan, clara
tamplarie lemn masiv

H = 1,5 x L

VEDERE DIN EXTERIOR
A FERESTREI

L

interior
NE VERTICAL

60

AȘA DA: În lipsa existenței unui
model originar, se poate recurge la
o soluție modernă.

AȘA DA: Se recomandă repararea ferestrelor originare și
nu înlocuirea lor cu altele noi, cu tâmplăria de PVC, cele
dinlemn fiind mult mai frumoase și adaptate la nevoile
construcțiilor vechi. Montarea de tâmplării PVC poate
duce la apariția igrasiei.

exterior
NE ORIZONTAL

Nu se vor folosi:
geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă. În mod excepţional şi justificat, atunci
când contextul şi funcţia o impun, se pot folosi şi alte tipuri de prelucrări/acoperiri ale
sticlei (de exemplu: folii speciale necesare măsurilor antiefracţie sau antivandalism).

AȘA NU: Proporția ferestrelor este nehotărâtă și nu respectă specificul local; împărțirea canaturilor este impersonală, iar ritmul golurilor nu are nicio legătură cu specificul local.

AȘA NU: Nu este recomandată utilizarea ferestrelor din PVC (imagine din zona Bârgău).

AȘA NU: Rulouri de plastic, aplicate deasupra tâmplăriei
tradiționale

ULIŢA / ACCES PIETONAL, AUTO, BICICLETE ȘI CĂRUȚE
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AȘA DA
Toate amenajările exterioare din
cadrul unei așezări rurale respectă și se
subordonează caracterului local. Materialele
sunt exclusiv locale, tehnicile de punere în
operă sunt tradiționale, iar elementele de
mobilier (bănci etc.) trebuie confecţionate cu
meşteri locali. Mobilierul urban, cofretele
publice şi posturile de transformare şi reglare
vor fi astfel proiectate, încât să se integreze
în arhitectura locală.

AȘA DA: Păstrarea specificului străzii: drum pietruit,
bine întreținut, delimitat de zone înierbate; imagine din
satul Chidea (județul Cluj)

AȘA DA: În zonele cu acces facil la carierele de piatră
de pe marginea râurilor mari, s-a folosit preponderent
piatra de râu. Este de încurajat folosirea materialelor
locale. Piatra poate fi folosită ca structură şi lăsată
nefinisată (dar trebuie îngrijită). Aceasta conferă un
aspect plăcut şi coerenţă întregului ansamblu.

AȘA DA: În zonele cu acces facil la carierele de piatră
de pe marginea râurilor mari, s-a folosit
preponderent piatra de râu. Este de încurajat
folosirea materialelor locale. Piatra poate fi folosită ca
structură şi lăsată nefinisată (dar trebuie îngrijită).
Aceasta conferă un aspect plăcut şi coerenţă
întregului ansamblu.

AȘA NU
Spaţiul public rural trebuie să-şi păstreze
autenticitatea, să conserve austeritatea,
simplitatea şi ﬂuiditatea. Acest specific nu
trebuie distrus prin diverse amenajări urbane
(ca în orașe: pavele de beton, trotuare cu
borduri etc.). Pentru a-l conserva intact, se
recomandă evitarea amenajării cu decoraţii
de tipul căruţelor cu ﬂori, al fântânilor
arteziene sau al plantaţiilor horticole cu ﬂori şi
soiuri de arbuşti de import.

AȘA NU: Clădirile iesite din
scară şi lipsa de vegetaţie,
precum
si
folosirea
materialelor
artificiale,
sunt elemente nespecifice
mediului
rural.
care
dăunează imaginii satului.

AȘA NU: Se va evita
amenajarea taluzurilor și a
malurilor pârâurilor cu
pavele de beton.
AȘA NU: Se vor evita
pavajele cu plăci/pavele
de beton, asfaltul, care
sunt materiale folosite în
orașe.

GABARITE / CE-I PREA MULT NU-I SĂNĂTOS!
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parter

< 2m
demisol

> 1m

așezare pe pantă 0

°-10° (17%)

< 2m
demisol

AȘA DA

> 1m

așezare pe pantă 10

°-20° (36%)

90%

Schemă explicativă privind așezarea construcțiilor pe teren în pantă; ilustrarea termenilor: subsol, demisol și parter.

parter

< 5.5m

< 1,2m

< 11m

mansardă

demisol

> 1,2m
parter

≤ 3m
< 5.5 m
< 11m

etaj
mansardat

100%

demisol
> 1m

AȘA DA: Amenajarea în volumul podului a unei
mansarde se poate realiza cu costuri reduse, fără
a altera imaginea construcției și a vecinatăților.

AȘA DA: Închiderea
spațiului
dintre
construcții,
sau
fragmentarea
volumului,
poate
asigura ocrestere
a suprafeei fără a
avea un impact
negativ
asupra
imaginii generale
și
imbunătățește
impactul
vizual
asupra
mediului.

> 1m

AȘA DA: Se poate amenaja un etaj mansardat
prin ridicarea colet la streașină, dar nu mai mult
de 5,5 metri față de teren si 3 metri față de cota
parterului, dar nu in cazul caselor cu târnaț.

AȘA DA: Mansardarea podurilor
reprezintă un câștig de suprafață
locuită sensibil egală cu cea din
varianta construirii unui nou etaj.

Nu-i nevoie ca o casă nouă să fie mult mai mare
ca una veche, ci doar mai bine gospodărită.
Îngrijirea și folosirea chibzuită a casei vechi
costă mai puțin decât o casă nouă. O casă
bătrânească modernizată cu cap este mai bună
și mai sănătoasă decât o casă nouă, ridicată
recent cu materiale nesănătoase, cumpărate din
magazinele cu materiale de construcţii foarte
ieftine.

AȘA DA: Exemplul se referă la dispunerea pavilionară a construcțiilor, care se pretează la funcțiuni precum: școli, grădinițe, afterschooluri, centre de producție etc.

AȘA NU
„Vilele” din mediul rural
apărute în jurul anului
2000 au prea mult spațiu
nefolosit, au trei, până la
patru nivele, fiind, de
obicei, supradimensionate
față de nevoile reale. Ele
ocupă
toată
curtea,
făcând - o de nefolosit.
Nu merită să-ți arunci
banii pentru a construi
ceva inutil.

mansardă
< 10m

parter

< 10m

< 10m

mansardă

parter

100%

< 2m
demisol
> 1m
așezare pe pantă 20

°-30° (57%)

pod
AȘA NU: Construirea
unei clădiri înalte pune
serioase probleme de
încadrare în specificul
local.

etaj

parter

> 5.5m
> 11m

mansardă

demisol
AȘA NU: Nu se recomandă construirea de
locuințe unifamiliale cu mai mult de două
nivele + mansardă, adică va fi posibil doar
demisol + parter + mansardă.

Nerespectarea alinierii la
streașină și la coamă,
precum şi amplasarea în
vatra satului a unor
construcții
supradimensionate, fără
nicio
legătură
cu
specificul local, au ca
rezultat
agresarea
imaginii de ansamblu a
localității.
AȘA NU: Un regim de înălțime exagerat de mare strică imaginea
frontului stradal, dar și percepția localității și a împrejurimilor din
diverse puncte importante.

AȘA NU: Este interzisă amplasarea în vatra satului a unor construcții supradimensionate, cu o volumetrie ieşită din
scara localităţii. Folosirea materialelor costisitoare şi greu de întreţinut nu este recomandată, fiind mult mai ieftin și
ecologic să se opteze pentru unele locale, cum ar fi lemnul (imagine din zona Bârgău).

NU-ŢI FACE CASA SINGUR. IA-ŢI UN ARHITECT!
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Arhitectura este știința și arta de a realiza
construcții trainice, folositoare, sănătoase și
armonioase.
Arhitectura se face pentru oameni și mediul
lor, prin clădiri sau construcții alcătuite cu cap.
Rostul ei este să ne facă viața mai frumoasă,
mai sănătoasă și să ne aducă aminte cine
suntem, atunci când uităm.
Arhitectul este cel care se ocupă cu
arhitectura. El își imaginează casele și
desenează schițele/planșele (alături de
echipele de ingineri) după care se construiesc
clădirile. El ține cont de posibilitățile și de
nevoile celui care îl cheamă (angajează), de
legile în vigoare și de felul în care se fac
casele trainice, sănătoase și frumoase. El
trebuie să vină pe șantier și să aibă grijă ca
lucrările
să
se
realizeze
conform
schițelor/planșelor
proiectului
său.
La
terminarea șantierului, el semnează actul de
finalizare al lucrărilor. Fără semnătura lui,
clădirea se consideră neterminată, conform
legii, și nu se intabulează.
Proiectantul de case (clădiri civile)
trebuie să fie arhitect, altfel e ilegal. Acesta
coordonează o echipă de proiectare formată
din ingineri de rezistență și de instalații (nu
brutari, nu felceri, nu ingineri de cadastru
etc., care au altă meserie).
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