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I. ARHITECTURA SPECIFICĂ LOCALĂ
1. Amplasarea pe lot și sistemul constructiv
Amplasarea casei în cadrul gospodăriei cunoaște mai multe varietăți, dar cea mai răspândită
situație este cea în care aceasta este amplasată în imediata apropiere a uliței, perpendicular pe
aceasta. În general, construcțiile sunt retrase de la aliniament, între fațada principală și stradă, fiind
amenajată o gradină cu flori. Casa, dispusă cu latura scurtă spre strada, este retrasă de la aliniament
cu aproximativ 3-5 m, iar față de una din limitele laterale de proprietare, cu aproximativ 0.6 - 1 m.
Casa de locuit este dispusă, de regulă, pe un singur nivel și are o planimetrie simplă: accesul se
face prin intermediul unei scări și al unui târnaț din lemn și se compune din două, uneori trei încăperi.

2. Tipologiile de acoperișuri
În zona Dealurile Clujului, acoperișurile tradiționale au pante relativ mari, care favorizează scurgerea
apei, respectiv, alunecarea zăpezii, geometria lor fiind în patru sau în două ape, în funcție de destinația
clădirii și specificul local.
În prima jumătate a secolului XX, odată cu înlocuirea învelitorii de paie cu cea de țiglă ceramică trasă,
acoperișurile în patru ape sunt înlocuite cu cele în două ape cu fronton triunghiular sau teșit; concomitent,
se reduce panta acoperișului până la 45° – 50° . Șarpanta este realizată din lemn cu îmbinări, crestături și
cuie din lemn la construcțiile mai vechi, și din metal la cele mai recente.
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3. Gabarite și proporții conform specificului local
Din punct de vedere volumetric, casa tradițională se încadrează în tipologia cu un singur nucleu
compozițional, în care armonia și echilibrul sunt date de proporțiile dintre înălțimea peretelui și a
acoperișului și de întrepătrunderea dintre spațiile închise destinate locuirii și spațiile semideschise care
fac trecerea către mediul înconjurător. În funcție de tipul de construcție, se întâlnesc următoarele
proporții:
▪ înălțimea pereților este mai mică decât înălțimea acoperișului;
▪ înălțimea pereților este egală cu cea a acoperișului, măsurată în punctul cel mai de sus al terenului,
dacă acesta este în pantă.

4. Raportul plin-gol, forma, dimensiunea și proporția golurilor și a ferestrelor
Ferestrele întâlnite sunt, în general, în două sau trei canaturi. Acestea au un rol important în
conturarea imaginii casei tradiționale, oferind specificitate și individualitate construcțiilor vechi. Ferestrele
și, în general, tâmplăria (uși, porți, obloane), în mod tradițional sunt realizate din lemn aparent sau sunt
vopsite cu vopsele pe bază de ulei de in sau pe bază de rășini.
Pentru construcțiile noi, se recomandă a se păstra raportul plin/ gol al construcțiilor tradiționale, ceea
ce nu înseamnă că vor trebui folosite dimensiunile tradiționale ale golurilor, ci că pot fi creați pereți vitrați
de dimensiuni mari, care să corespundă unei necesități mari de iluminat, în acord cu funcțiunea propusă.
Se recomandă alternarea golurilor mici ale arhitecturii vernaculare cu pereți vitrați. Nu se recomandă
lucarne cu forme rotunde, triunghiulare sau trapezoidale.

5. POT, CUT, regim de înălțime
Construcții noi cu gabarit mic (<120 mp), construcții noi cu gabarit mediu (120 – 250 mp) și construcții
noi cu gabarit mare (peste 250 mp), dispuse în sistem pavilionar Pentru parcele cu suprafața mai mică de
1 000 mp, se recomandă:
▪ POT maxim = 30 %, pentru parcelele sub 500 mp, și scade cu câte 3 % pentru fiecare 100 mp în plus;
▪ Regimul maxim de înălțime: S/D + P + M (subsol sau demisol + parter + mansardă);
▪ Înălțimea maximă măsurată la streașină nu va depăși 5,5 m, în nici punct de pe conturul construcției;
▪ Înălțimea maximă la coamă, nu va depăși: - 11 m (în cazul învelitorilor cu panta de 45 – 60°); - 12,5 m
(în cazul învelitorilor cu panta de 60 – 70°).
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6. Formă și volumetrie
Spațiul interior generat de acoperiș se va utiliza ca spațiu funcțional. Nu se recomandă folosirea
acestuia ca pod/depozitare pentru obiecte voluminoase sau grele, din motive de siguranță în exploatare,
siguranță la foc etc. Se va păstra specificul local prin preluarea nealterată a formei și a volumetriei
existente în zonă. Acoperișul va fi cât mai simplu, cu două sau patru ape, cu streșinile și coamele
orizontale. Nu se admit forme și pante provenite din alte zone climatice sau geografice. Streșinile vor fi
ample (45 – 90 cm), inclusiv în jurul târnațului sau în zona de intrare. La intersecția cu frontonul, streașina
va avea 30 – 45 cm, pentru a proteja zidăria din piatră sau lemnul folosit la placarea frontonului.
Acoperișul lucarnelor va ocupa maximum 25 % din suprafața pantei respective și acestea vor fi
dimensionate și poziționate astfel încât să creeze o imagine coerentă cu specificul locului și să nu
constituie un element discrepant vizibil din drum sau din diverse puncte de perspectivă și belvedere
cunoscute la nivel local.
Se pot realiza balcoane sau terase, cu condiția ca acestea să nu fie vizibile din stradă sau dintr-un
punct important de perspectivă. Acestea trebuie să se integreze peisagistic și volumetric în ansamblul
gospodăriei.

Exemplu de arhitectură din satul Gheorghieni

4|Page

MAIATEC
CUI: 36295344
maiatec.office@gmail.com
Tel: 0040.752855825

ELABORARE PUD SI DTAC PENTRU CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI
CASE DE LOCUIT C1 SI C2, AMENAJARI EXTERIOARE, BAZIN
VIDANJABIL, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA
UTILITATI

Beneficiari:
SZABO FRANCISC

Jud. Cluj, Com. Feleacu, sat Gheorghieni, nr. 522
COD Intern

Emit.

Departament

Faza

Tipul Doc.

Pro. Nr.

MT. 188/21

MTC

Arhitectura

AC

Studiu

188

Date
07.2021

7. Elemente de fațadă
Elementele care conturează liniile principale ale arhitecturii fațadelor sunt acoperișul cu coama și
streașina lui, târnațul și soclul. Acestea formează registrele orizontale ale unei fațade tradiționale, iar stâlpii
târnațului, foișorul și decorațiile de fațadă (cele verticale) creează principalele registre verticale.
Finisajele de pe fațadă sunt simple; de regulă, tencuielile sunt acoperite cu vopsea de var, culorile
sunt în nuanțe naturale, preponderent albastru și alb, iar lemnul este tratat cu ulei de in.

Târnațul: marchează una dintre principalele linii orizontale ale fațadei, având un rol estetic și
funcțional (protecție împotriva precipitațiilor și asigurarea umbririi pe timp de vară). Se va realiza cu
preponderență din lemn și va respecta prin proporții, formă și volumetrie specificul local.
Soclul: va fi marcat vizual prin finisaje, materiale și printr-o decalare față de planul peretelui.
Cromatica va respecta specificul așezării.
Folosirea materialelor naturale locale, cum sunt piatra, lemnul, varul, pigmenții naturali pentru var,
este esențială pentru păstrarea specificului peisajelor rurale.

Exemplu de arhitectură din satul Gheorghieni

Exemplu de arhitectură din satul Gheorghieni

Împrejmuirile: Pentru tipurile de împrejmuiri folosite, se va ține cont de următoarele principii:
▪ împrejmuirea față de spațiul public: va fi opacă sau semitransparentă, în funcție de localizarea
clădirii (în vatra satului sau în afara acesteia);
▪ împrejmuirile față de vecinătăți vor fi cu precădere semitransparente; pot fi opace, pentru
diminuarea poluării vizuale, acolo unde este cazul;
▪ împrejmuirile din cadrul parcelei vor fi transparente. Împrejmuirile și porțile de intrare se vor realiza
din materiale naturale. Înălțimea gardurilor nu va depăși 2,00 m.
Porțile de intrare în gospodărie se vor realiza din materiale naturale locale, alcătuirea și dimensiunea
lor fiind similare cu cele învecinate, dacă acestea păstrează specificul local. Sunt permise decorații
discrete, tipice pentru peisajul rural din zonă. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce
privește textura și culoarea.
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Exemplu de arhitectură din satul Gheorghieni
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II. SOLUȚIE ARHITECTURALĂ PROPUSĂ
Soluția propusă prevede crearea a două corpuri de clădire, cu funcțiunea de locuință, ce vor avea
regim de înălțime demisol + parter (C1), respectiv parter + mansardă (C2).
Urmărind modelul caselor tradiționale, clădirea respectă volumetria și proporțiile specifice
arhitecturii locale.
Acoperișul propus este de tip șarpantă, în două ape, având o înclinație de 50° și fiind acoperit cu
țiglă ceramică de culoare roșie-natur. Streșinile sunt ample (50 respectiv 80 cm).
Târnațul și lucarna sunt două elemente specifice arhitecturii locale, care se regăsesc și în
propunerea noastră.
Materialele și finisajele folosite sunt vopsea de culoare albă, lemn și metal.
Porțile de acces pe parcelă și gardul ce limitează proprietatea sunt din șipci de lemn, pe soclu de
piatră.
Un element modern alăturat celor tradiționale este intersecția cu un volum rectangular, de culoare
albă, ce reprezintă defapt cele două terase pe care le are fiecare casă și zona de acces pentru corpul D+P.

PERSEPCTIVĂ DE ANSAMBLU CU FAȚADELE PRINCIPALE
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PERSEPCTIVĂ FAȚADE PRINCIPALE

PERSEPCTIVĂ DINSPRE CURTE
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PERSEPCTIVĂ DINSPRE CURTE

III. CONCLUZII
Construcțiile propuse se vor încadra în arhitectura specifică locală, deoarece prezintă elemente
inspirate din specificul satului Gheorghieni iar prin materialele și finisajele folosite va contribui la creșterea
valorii fondului construit al zonei. De asemenea, va răspunde cerințelor și necesităților actuale ale funcțiunii
de locuire, fără să aibă un impact negativ asupra zonei.

Intocmit,
Arh.stag. BÎRZOG Stefana

Dipl. arh. dr. ing. SALHA Riyadh
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