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1. GENERALITĂȚI
Conform Ghidului de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural,
elaborat de OAR Transilvania, satul Inucu din comuna Aghireșu aparține Zonei etnografice Țara
Călatei, situându-se în partea nordica a acesteia.
Zona Țării Călatei este compusă din satele de pe văile pâraielor Călata, Căpuș, Nadăș și
parțial din partea superioară a văii râului Almaș. Este împărătiță în trei subzone: Ținutul de Sus,
Ținutul de Jos, Valea Nadășului, existând și ipoteza prin care Valea Căpușului ar aparține
acesteia. Întreaga zonă a Călatei cuprinde în jur de 84 de sate.
Satele din Zona Țara Călatei sunt așezate în văile relativ înguste dintre dealuri și sunt
înconjurate de fânațe și terenuri agricole cu grajduri și fânare. Clădirile agricole se află în afara
satului, iar în vatra satului găsim clădirile publice: biserica, primăria, școala, căminul cultural.
Cimitirul se află fie în grădina bisericii (țintirim), fie la marginea satului, în general pe o culme de
deal care domina vatra satului. Casele stau grupate sau înșiruite de-a lungul străzilor înguste,
oferind o imagine relativ compactă. Împrejmuirile, băncile, fântânile, construcțiile gospodărești și
vegetația tipică (pomi fructiferi, tufișuri) colorează imaginea de ansamblu a localității.
În Țara Călatei, se găsește o mare varietate de forme de parcele. Fiind o zonă geografică
deluroasă, se tinde spre împărțirea într-o formă cât mai dreptunghiulară, de tip curea, dar adesea
se întâlnesc parcele dreptunghiulare comasate sau poligonale, acolo unde relieful impune o astfel
de ocupare. Aceste tipologii se găsesc în satele mai răsfirate sau grupate în mici „pâlcuri”. În
satele românești care se află pe dealuri, adesea nu găsim o conformare riguroasă, mai ales în
cazul parcelelor mai late, casa fiind așezată pe zona cea mai plată a parcelei, din acest motiv
neexistând o regulă anume pentru locul ei.
Satul Inucu este dezvoltat la confluența a doua pâraie, de-a lungul văilor acestora. Străzile
urmeaza cursul apei, iar parcelele sunt de forma regulata, dispuse perpendicular pe acestea.
Lotul sau parcela este unitatea de bază a așezării, pe care se desfășoară gospodăria, cu casa de
locuit și anexele specifice. Forma parcelei determină modul de așezare și grupare a clădirilor.
Lotul este in general regulat, compact, cu o formă geometrică simplă: dreptunghi, pătrat sau
uneori trapez. Amplasarea construcțiilor pe parcelă s-a făcut pe criterii funcționale, utilizand cat
mai eficient parcelele de dimensiuni relativ mici 1000-2000 mp.
2. CONSIDERENTE DE ANSAMBLU
2.1. Modul de ocupare a parcelelor
O caracteristică o constituie amplasarea construcțiilor aproape de limitele laterale de
proprietate (la cca. 0,60-1,00 m), precum și retragerea construcțiilor față de aliniament cu cca. 1,00
– 5,00 m. Cel mai adesea fațada scurtă, cu pinion este orientata spre stradă.
În funcție de forma și dimensiunea parcelei, s-au utilizat trei tipuri de ocupare:
a. Casa la stradă și anexa dispusă în prelungirea acesteia (tipologia cea mai frecventă)
b. Casa la stradă și anexa dispusă paralel, decalat (apare la parcele mai late)
c. Casa la stradă și anexa dispusă transversal spre fundul parcelei

SC KONKRET STUDIO SRL – PROIECT NR. 73/2018 – D.T.A.C.

3-15

D.T.A.C.
EXTINDERE, CONSOLIDARE ȘI MODIFICĂRI INTERIOARE CORP C1
LOCUINȚĂ, CONSTRUIRE COPERTINĂ AUTO ȘI AMENAJĂRI
EXTERIOARE
sat Inucu, nr. 120, com. Aghireșu, jud. Cluj

SC KONKRET STUDIO SRL
Dr. Louis Pasteur 76/12 Cluj-Napoca
J12/124/2011; CUI 27954772
E: contact@ks-arhitectura.ro
T: 0740218872; W: www. ks-arhitectura.ro

2.2. Regimul de înălțime
Regimul de înălțime specific localității este D+P, dar se întâlnesc și clădiri având regimul de
înălțime P și chiar P+E, acolo unde pe teren plat demisolul este atât de amplu, încât iese cu totul
din pământ devenind un parter.
2.3. Proporțiile
În plan, clădirile au o formă alungită cu proporții cuprinse între 1/3 și 2/3 în cazul caselor
acoperite în două ape cu pinion, iar în cazul caselor acoperite in patru sau mai multe ape,
proporțiile generale sunt cuprinse între 2/3 și 1/1.
2.4. Forma şi volumetria
Casele - Forma caselor este simplă, de obicei un dreptunghi acoperit în două ape, cu prispă
pe lungimea unei sau a două laturi. De obicei prispa este dispusă pe latura lungă dinspre curte,
uneori prelungindu-se și pe latura scurtă dinspre curte sau stradă.
Se întâlnesc mai multe tipologii de plan:
- Plan simplu dreptunghiular, cu prispa pe una sau două laturi (cel mai des întâlnit)
- Plan în L, cu prispă pe colțul interior și cu acoperiș fără pinion
- Plan în L, cu pinioane și prispă pe mai multe laturi

Anexele - Forma clădirilor anexă (bucătărie de vară, șură, grajd) este simplă, un dreptunghi
acoperit în două ape, foarte rar cu teșituri la colțurile acoperișului. Dispunerea anexei variază în
funcție de forma și configurația parcelei, dar cel mai adesea este dispusă în prelungirea casei.
Șurile din Inucu au nivelul podului ieșit în consolă față de perimetrul parterului. Excepție
făcând zona ușii de acces in zona mediană, care iese din planul fațadei, până în fila podului.
3. ACOPERIŞUL
3.1. Tipologiile de acoperișuri, pante
Tipologia tradițională dominantă de acoperire a clădirilor din Inucu este cea în două ape, cu
pinion pe laturile scurte, folosit atât pentru locuințe cât și pentru anexele gospodărești. Pinioanele
domină vizual casele, fiind decorate cu arc de cerc și motive vegetale traforate. Zona de intrare în
locuință este prevăzută cu o scară exterioară acoperită prin prelungirea apei acoperișului. Panta
acoperișului e apropiată de 45 – 50 de grade.
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Uneori scara și podestul de acces sunt acoperite cu două ape dispuse perpendicular pe volumul
casei, alcătuind un alt pinion decorat, orientat spre curte.
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3.2. Șarpanta (tipologie și material)
Șarpantele de regulă sunt realizate din ferme formate din căpriori și grinzile de planșeu, cu
un clește în treimea superioară (cel mai des întâlnit în cazul locuințelor). Nu sunt prezente pane
(intermediare sau de coamă) și nici popi. În cazul șurilor, planșeul peste parter este adesea dispus
la cote diferite, acoperind două spații cu funcțiune diferită și implicit cu nevoi volumetrice diferite:
grajdul animalelor și spațiul destinat utilajelor agricole. Astfel, șarpanta descărcă pe o serie de
grinzi longitudinale, dintre care cea superioară are rol de cosoroabă (cunună).
Șarpantele sunt realizate din lemn rotund de rășinoase, decojit și rar din lemn ecarisat.
3.3. Învelitoarea (culori, materiale folosite)
Materialele folosite la învelitori sunt:
- țigla ceramică presată, de factură industrială (înâlnită cel mai des);
- tablă fălțuită;
- materiale ieftine, de factură industrială: plăci rombice de azbociment.
Culorile învelitorilor sunt cele naturale caracteristice fiecărui tip de învelitoare utilizată. În
cazul caselor mai vechi acestea sunt patinate natural.

3.4. Elementele de iluminare, ventilare, instalațiile
Podurile locuințelor sunt iluminate și ventilate prin ferestre de mici dimensiuni dispuse în
timpanul podului, sau prin goluri cu rol decorativ (ex. sub forma cifrelor anului edificării casei, a
unor elemente decorative vegetale, sau dreptunghiuri de mici dimensiuni, care sunt uneori închise
cu sticlă).
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3.4. Streşinile
În cazul locuințelor, cu acoperiș în două ape, streșinile sunt de tip înfundat. Astereala de
închidere a streșinilor este dispusă deasupra grinzilor de planșeu, care rămân aparente. Lățimea
streșinilor cuprinsă între 20-50 cm.
La șuri, streșinile sunt deschise, având cel mai des o lățime cuprinsă între 40 și 60 cm.

4. PEREŢII
4.1. Raportul plin/gol, forma, dimensiunea și proporția golurilor
Fațadele sunt pline, cu goluri împușcate, plinul dominând categoric fațadele. În general
raportul plin/gol este cuprins între 75/25 și 90/10. În cazurile în care prispa a fost închisă cu sticlă,
raportul plin/gol ajunge până la 70/30.
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4.2. Materialele de finisaj
Finisajul uzual al pereților este tencuiala zugrăvită, cu stucaturi aplicate în jurul ferestrelor, al
cornisei, precum și izolat pe suprafețele zidurilor. Tencuiala e pe bază de var sau lut, iar
zugrăveala e de var sau humă. Fatadele principale sunt finisate mai atent, neted sau cu tencuială
amprentată, iar fațadele orientate spre limita laterală de proprietate sunt adesea finisate grosier.
Apar uneori utilizate zidării aparente de piatră de talie sau piatră fasonată, la pereții
demisolului sau ai parterului.
Parapetul prispei este realizat din scânduri de lemn vopsit.
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4.3. Schemele cromatice
Compozițiile cromatice sunt bazate pe culori intense în fațade: verde, roșu, alb, albastru.

Un paletar cromatic bogat este utilizat la vopsitoria elementelor de lemn (lambriuri, tâmplării)
atunci când acesta sunt finisate suplimentar. Soclurile și elevațiile de piatră prezintă o varietate mai
restrânsa de culori. În cazul învelitorilor de tiglă apar mici diferențe de culoare în funcție de
vechimea acestora.
4.4. Tehnologiile
Se îmbină tehnicile tradiționale cu materiale de factură industrială.
Din punct de vedere structural, se identifică două tehnologii de realizare a caselor. Pereții de
închidere a parterului înalt/etajului pot fi realizați din bârne ecarisate, acoperite cu tencuială, sau
mai pot fi realizați în sistem fachwerk, pe structură de lemn, cu închideri din zidărie de cărămidă,
acoperiți integral cu tencuială. În rest, pereții demisolului înalt/parterului sunt realizați din zidărie de
piatră aparentă sau tencuită, iar pinioanele podurilor sunt închise cu lemn care poate fi aparent sau
tencuit.
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5. ELEMENTELE DE FAŢADĂ registre orizontale (coamă, cornișă, brâu, soclu, parapete) şi
verticale (târnaț, stâlpi, pilaștri, bosaje de colț, lezenă, coş de fum etc.)
La majoritatea caselor, fațadele scurte sunt tratate în trei registre orizontale distincte:
- demisolul/parterul din zidărie de piatră aparentă sau tencuită
- parterul înalt/etajul tencuit
- pinionul închis cu lemn aparent sau tencuit.
Cele trei registre sunt separate prin brâie sau cornișe realizate din stucaturi finisate neted în
culori deschise, de obicei alb.
5.1. Pinioanele
Pinioanele caselor pot fi finisate cu tencuială aplicată pe structura de lemn, sau pot fi
realizate din lemn aparent. Varianta tencuită prezintă stucaturi perimetrale și în jurul ferestrelor,
precum și medalioane aplicate în câmp. În cazul în care finisajul este realizat din lemn, acesta este
tratat sub formă de lambriu sau poate fi puternic decorat, cu dispunerea radială a unor scânduri.
Atunci când fațada are prispă pe latura lungă, pinionul este în planul peretelui de închidere a
demisolului, iar peretele parterului înalt/etajului este retras față de acesta.

În cazul șurilor, pinionul podului este separat de fațada parterului printr-o întoarcere a
streșinii de pe latura scurtă și prin ieșirea în consolă a podului. Uneori pinionul șurilor este teșit la
partea superioară.

SC KONKRET STUDIO SRL – PROIECT NR. 73/2018 – D.T.A.C.

10-15

D.T.A.C.
EXTINDERE, CONSOLIDARE ȘI MODIFICĂRI INTERIOARE CORP C1
LOCUINȚĂ, CONSTRUIRE COPERTINĂ AUTO ȘI AMENAJĂRI
EXTERIOARE
sat Inucu, nr. 120, com. Aghireșu, jud. Cluj

SC KONKRET STUDIO SRL
Dr. Louis Pasteur 76/12 Cluj-Napoca
J12/124/2011; CUI 27954772
E: contact@ks-arhitectura.ro
T: 0740218872; W: www. ks-arhitectura.ro

5.2. Detalii decorative de fațadă
Majoritatea construcțiilor au decorația de fațadă realizată prin geometria materialelor de
finisaj (lambriu de scânduri cu șipci verticale, elemente decorative pe timpane realizate din șipci de
lemn, etc.). Pe lângă acestea, casele prezintă elemente cu rol exclusiv decorativ, precum
pinioanele puternic ornamentate cu elemente de lemn traforat cu motive vegetale.

Zidurile pot prezenta elemente decorative de factură clasicistă, precum pilaștrii cu caneluri de
stucatură, cornișe și brâie, bosaj la colțuri, imitând piatra de talie.
6. TÂMPLĂRIA ȘI GOLURILE
Tâmplăria este realizată din lemn cu sticlă clară. Cele mai des utilizate sunt ferestrele în
două canate, cu deschidere spre interior sau interior-exterior. (canatele exterioare dispuse la fața
exterioară a zidurilor). Proporțiile ferestrelor sunt apropiate de 3/4. Adesea golurile sunt unite,
rezultând ferestre dezvoltate pe orizontală. Preferința pentru ferestrele orizontale este de dată mai
recentă, fiind exprimată și prin pictarea fațadei în registre orizontale, pornind de la înălțimea
ferestrelor.
Dimensiunile măsurate: 85/120, 105/140, 180/120 cm.
Împărțirea ferestrelor este făcută în două canaturi, fiecarea având câte un șpros orizontal în
treimea superioară, sau în trei canaturi la cele mai noi, dezvoltate pe orizontală. Unele elemente
ale tâmplariei sunt profilate sau acoperite cu baghete decoraive traforate. Feroneria este aparentă
la exterior, îmbinările de colț ale ferestrelor fiind rigidizate cu colțare metalice.
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Ușile utilizate sunt într-un canat și au dimensiuni de aproximativ 100/200 cm. Uși cu
dimensiuni mari, în două canaturi, sunt folosite la șuri, pentru a permite accesul cu utilaje agricole
(400/250 cm).

7. AMENAJĂRILE EXTERIOARE
7.1. Spațiile de trecere/spațiile exterioare
Pridvorul este un element important care se regăsește sub diferite forme la majoritatea
caselor din sat. De obicei acesta este orientat spre curte, perpendicular pe frontul străzii. Adesea
pridvorul este dispus pe două laturi adiacente, fiind orientat spre curte și stradă, sau uneori spre
curte și fundul curții. Se mai poate întâlni și pridvorul închis cu sticlă.
Când casele sunt dispuse pe teren drept, demisolul sau parterul prezintă și ele un amplu
spațiu intermediar similar prispei, situat direct la nivelul solului.
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7.2. Scările exterioare
Parterul caselor este cel mai adesea înalt, pentru a ridica de pe sol nivelul locuit. Astfel,
accesul de la cota curții până în prispă e intermediat de un pachet de trepte, de obicei dispus
paralel cu fațada lungă, pornind cel mai adesea dinspre poartă. Scările alcătuiesc o rampă, cu
parapet similar parapetului de la prispă, și sunt realizate din lemn, uneori din zidărie de piatra.
Aceste scări exterioare sunt protejate prin acoperirea cu o prelungire a acoperișului casei, susținut
pe stalpii scării.
În unele situații scara este dispusă în interiorul prispei.

7.3. Pavimente şi amenajări exterioare
Curtea este cel mai adesea înierbată, iar zonele cu trafic mare sunt acoperite cu pietriș sau
lespezi de piatra înglobat în stratul de sol. Trotuarul dintre poarta și accesul în clădire este adesea
acoperit cu beton drișcuit sau cu pavaj de piatră.
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7.4. Vegetaţia
Adesea prispa este ambientată cu o viță de vie care oferă umbră pe timpul verii. În imediata
vecinătate a casei sunt plantați pomi fructiferi, în special meri, vișini și cireși.

7.5. Elementele de mobilier rural: bancă, fântână
În apropierea accesului în curte, spre stradă, este adesea construită o bancă integrată în
gard, uneori făcând corp comun cu poarta.

Fântânile sunt fie cu roată, fie cu cumpănă și sunt dispuse în interiorul parcelei, aproape de
poarta de acces. De obicei fântânile sunt închise cu structuri de lemn, pentru a le proteja.

8. PORȚILE ȘI ÎMPREJMUIRILE
Împrejmuirile din zona străzii principale sunt realizate opac, astfel încât să nu permită
vederea spre curte. Porțile sunt opace și puternic decorate, realizate din scânduri și împărțite în
două registre: unul pentru accesul pietonal, într-un canat și altul în două canate pentru accesul
carosabil, separate prin trei stâlpi masivi de lemn. Dominante sunt porțile care la partea superioară
au o înălțime variabilă, ce sugerează silueta unei case. Uneori apre o bancă pentru șezut, retrasă
de la stradă și dispusă în gard sau chiar integrată în construcția porții.
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9. CONCLUZII / RECOMANDĂRI
Investițiia ce se dorește a fi demarată în localitate, ar trebui să aibă ca punct de plecare
încercarea de a păstra principalele construcții de pe parcelă și reconversia lor funcțională, iar
după caz amplificarea acestora în funcție de necesitățile noilor funcțiuni.
Construcția existentă va fi modificată astfel încât să fie preluate elemente specifice localității.
Pentru evitarea realizării unor pastișe ale construcțiilor de tip rural, se recomandă a fi preluate și
interpretate în noua compoziție, elemente identificate în prezentul studiu ca fiind specifice
arhitecturii localității Inucu.

Întocmit
arh. George FOZOCOŞ

Verificat
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