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JUDETUL MARAMURES
Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 46

PLAN DE REVITALIZARE
A SATULUI MARAMURESAN

sectiunea case mici
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Camera de zi si loc de luat masa
S=25.80 mp
P=parchet
H.liber=2.70

Prispa
S=24.00 mp
P=dusumea oarba

Hol intrare
S=7.30 mp
P=parcher
H.liber=2.70

Bucatarie
S=8.70 mp
P=granitogres
H.liber=2.70

Camara
S=2.60 mp
P=granitogres
H.liber=2.70

Hol
S=5.30 mp
P=parchet
H.liber=2.70

Grup saniar
S=1.60 mP=granitogres
H.liber=2.70

GSPublisherEngine 0.22.100.100

Dormitor
S=23.80 mp
P=parchet
H.liber= 2.70

Hol
S=6.60 mp
P=parchet
H.liber=2.70

Dormitor
S=12.90 mp
P=parchet
H.liber= 2.70

Grup sanitar
S=4.50 mp
P=granitogres
H.liber=2.70

Grup sanitar
S=3.70 mp
P=granitogres
H.liber=2.70
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-perete interior din barne de lemn
prelucrate dupa tehnologie
moderna cu lamba si uluc

- perete exterior din bârne din lemn, prelucrate după
tehnologie moderna cu lambă şi uluc;
- montanţi verticali 6cm x 17cm;
- strat de aer 2cm;
- termoizolaţie 15cm, montată la faţa interioară a
montanţilor, cu ajutorul unei reţele de sâmă subţire care
să menţină termoizolaţia distanţată cu 2cm faţă de
bârnele din lemn;
- barieră contra vaporilor;
- șipci pentru montajul lambriului 6cm x 2cm;
- lambriu

- draniţă
- şipci transversale 6x4cm
- şipci longitudinale (în lungul căpriorilor)
- hidroizolaţie (membrană)
- căpriori (corni) cu laţimea de minim 17cm
- termoizolaţie (materiale naturale) 15cm montata între
căpriori
- şipci 5x5cm montate la faţa interioară a căpriorilor,
perpendicular pe aceştia
- termoizolaţie 5cm montată între şicpi
- barieră contra vaporilor
- şipci 6x2cm pentru montajul lambriului
- lambriu
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Panta ascendenta dinspre strada

GSPublisherEngine 0.21.100.100

Panta descendenta dinspre strada

Plan de revitalizare a satului Maramuresan-Case tip pe Valea
Marei,Valea Cosaului si Valea Izei-Concurs de solutii-Case mici

NPlan de situatie

Rezolvare panta ascendenta dinspre strada Sc. 1:100

Rezolvare panta descendenta dinspre strada Sc. 1:100

A A'

A'A

 Punctul de plecare al proiectului a fost respectarea specificului local pentru o
integrare cat mai corespunzatoare in peisajul rural.
Tehnicile de construire al casei sunt conform celor traditionale fiind utilizate barnele
de lemn pentru efectuarea peretiilor exteriori cat si cei interiori.
Ca termoizolatie s-a folosit lana,aceasta aflandu-se in abundenta in zona rurala.
Soclul este realizat din zidarie uscata de piatra,liantul fiind lutul.Tamplaria este de
lemn realizata in tehnici traditionale fiind vopsita cu vopsea naturala de culoare
alba,iar tamplaria ferestrelor de pe fatada de nord ramanand nevopsite.
Intrarea principala se face de pe o prispa generoasa care deserveste ca loc de luat
masa pe timpul verii.Acoperisul este conform caselor traditionale,avand pantele de
60 respectiv 70 de grade.
Casa are o suprafata totala construita de 150 mp,deservind unei familii cu 1,2
copii. Retragerea de la limita proprietatii dinspre strada este de 6 metri  iar dinspre
vecinul din dreapta de un metru.
Gospodaria are in incinta sa o poarta,o fantana,un foisor si o anexa care
deserveste si ca pergola pentru parcarea autovehiculelor.
Toate elementele componente ale acestei case respecta regula caselor traditionale
integrand-o astfel in peisajul specific zonei,avand insa si cateva accente
modern,dandu-i astfel  un caracter individual.
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-perete interior din barne de lemn
prelucrate dupa tehnologie
moderna cu lamba si uluc

- perete exterior din bârne din lemn, prelucrate după
tehnologie moderna cu lambă şi uluc;
- montanţi verticali 6cm x 17cm;
- strat de aer 2cm;
- termoizolaţie 15cm, montată la faţa interioară a
montanţilor, cu ajutorul unei reţele de sâmă subţire care
să menţină termoizolaţia distanţată cu 2cm faţă de
bârnele din lemn;
- barieră contra vaporilor;
- șipci pentru montajul lambriului 6cm x 2cm;
- lambriu

- draniţă
- şipci transversale 6x4cm
- şipci longitudinale (în lungul căpriorilor)
- hidroizolaţie (membrană)
- căpriori (corni) cu laţimea de minim 17cm
- termoizolaţie (materiale naturale) 15cm montata între
căpriori
- şipci 5x5cm montate la faţa interioară a căpriorilor,
perpendicular pe aceştia
- termoizolaţie 5cm montată între şicpi
- barieră contra vaporilor
- şipci 6x2cm pentru montajul lambriului
- lambriu
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-perete interior din barne de lemn
prelucrate dupa tehnologie
moderna cu lamba si uluc

- perete exterior din bârne din lemn, prelucrate după
tehnologie moderna cu lambă şi uluc;
- montanţi verticali 6cm x 17cm;
- strat de aer 2cm;
- termoizolaţie 15cm, montată la faţa interioară a
montanţilor, cu ajutorul unei reţele de sâmă subţire care
să menţină termoizolaţia distanţată cu 2cm faţă de
bârnele din lemn;
- barieră contra vaporilor;
- șipci pentru montajul lambriului 6cm x 2cm;
- lambriu

- draniţă
- şipci transversale 6x4cm
- şipci longitudinale (în lungul căpriorilor)
- hidroizolaţie (membrană)
- căpriori (corni) cu laţimea de minim 17cm
- termoizolaţie (materiale naturale) 15cm montata între
căpriori
- şipci 5x5cm montate la faţa interioară a căpriorilor,
perpendicular pe aceştia
- termoizolaţie 5cm montată între şicpi
- barieră contra vaporilor
- şipci 6x2cm pentru montajul lambriului
- lambriu
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