
Acest  material face parte din Ghidul 
de Arhitectură pentru încadrarea în 
specificul local din mediul rural pentru 
Zona Dealurile Clujului și poate  fi 
accesat și descărcat de pe  site-urile:
 
http://www.oar.archi/despre-oar/
publicatii-si-documente-oar
www.napocaporolissum.ro

Mai bine să ai o casă sănătoasă, trainică și frumoasă, decât 
o casă prea mare, scumpă și greu de întreținut

CASA E OGLINDA GOSPODARULUI
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AȘA DA!
O casă mică e mai 
ușor de încălzit și                        
de curățat!

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 construcții foarte 
ieftine.
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Nu tot ce vine de  
la oraș este bun!

Nu ai nevoie de un bloc pe post de casă. O „vilă” 
e scumpă, greu de întreținut și de încălzit.  
O casă prea mare și neîngrijită te face de râs în 

sat.
Mai bine o casă potrivită și sănătoasă, cu bun-simț și 

care respectă datinile din bătrâni!

AȘA NU!
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Gospodărie 
tradițională după 
intervenție

Repară casa veche, 
nu o înlocui!
E mai ieftin și 
crește mai mult 
valoarea casei.

Fă-ți baie și centrală termică în casă. O să-ți fie 
mai cald, mai curat și mai ușor.
Folosește-ți chibzuit șura: e mare, se pot face 
multe în ea, nu o dărâma!
Nu ai nevoie de un palat.
Domnia și prostia se plătesc!

AȘA DA!



târnaț deschis vara și închis iarna

lucarnă
mansardă amenajată în volumul podului
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Transformă podul 
casei în spațiu 

de locuit !

Podul casei e foarte important, dacă știi să-l 
folosești.
El poate găzdui trei camere de dormit și două băi 

(vezi schițele alăturate), fără a mai construi nimic în 
plus și fără a ocupa locul liber din curte. 
Poți avea confort fără cheltuială mare și fără a 

dărâma casa părintească. Ea îți spune cine ești, de 
unde ești și cum ești.

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

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, 

fă-ți o casă din materiale naturale!

Baloți de paie
sau cânepă

stuf, trestie, paie 
netocate

lână

AȘA DA!
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Plastic și polistiren 
pe casă = ciupercă 
și mucegai în casă!

În prezent, 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.

AȘA NU!
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Respectă-ți tradiția 
și vei fi respectat!

Știm că trecutul oferă resurse de creștere/
dezvoltare a viitorului, prin cunoașterea acumulată 
(inclusiv prin obiceiuri si tradiții). De asemenea, 
viitorul oferă recunoașterea valorii trecutului, 
oferind simultan identitate celor ce folosesc și 
transmit cunoașterea.
A-ți ignora cu bună știință acumulările trecutului 

înseamnă a-ți irosi cunoașterea, în fapt, resursele, 
înseamnă a reîncepe de la zero de fiecare dată, 
adică a rămâne mereu în urmă.
Nevalorificând cunoașterea moștenită, inclusiv 

cele știute din moși-strămoși, suntem condamnați 
la a bate pasul pe loc, la subdezvoltare, la sărăcie 
și deznădejde.

AȘA DA!
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O casă ca în 
Spania sau Italia 
nu te face domn!

„Vilele” din mediul rural apărute în jurul anului 
2000 se datorează importului nefericit de case 
de la oraș sau chiar din alte zone ale Europei 
(Spania, Italia etc.). Mai rău, casele au început 
să fie amplasate în mijlocul parcelei, stricând tot 
locul și curtea. Din păcate, dimensiunile lor (și 
înălțimea) sunt mult mai mari față de cele ale unei 
case tradiționale. „Viloacele 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, tăind în două părți 
ograda și făcând-o de nefolosit. 

AȘA NU!



Acest material a apărut cu sprijinul Or-
dinului Arhitecților din România, este 
finanțat din Fondul Timbrul Arhitecturii, 
este distribuit gratuit și este adresat în spe-
cial populației din mediul rural.

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).


