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Proiect înscris în Concursul “Locuinţa Sustenabilă”

Amplasamentul pe care această clădire se va ridica se 
află la limita Parcului Naţional "Piatra Craiului" din 
Carpaţii Meridionali. Interesul major al zonei este 
acela de a realiza un echilibru între conservarea 
specificului traditional şi al peisajului pe de o parte şi 
tendinţele noi  de dezvoltare intensivă pentru turism 
de cealaltă parte. 

În acest context, pentru a satisface echilibrul mai sus 
menţionat, ar trebui avute în vedere câteva principii 
de dezvoltare cum ar fi: păstrarea formatului istoric al 
parcelarului existent, păstrarea cadrului natural prin 
menţinerea elementelor vegetale existente, încura-
jarea menţinerii şi reconversiei fondului construit 
existent şi a tipologiilor de locuire dezvoltate istoric, 
adaptate necesităţilor contemporane, încadrarea 
optimă în condiţiile locale de relief şi climă (corecta 
aşezare în pantă, buna orientare în raport cu punc-
tele cardinale şi vânturile dominante, încadrarea 
armonioasă în peisaj, vocabularul de forme adecvat 
zonei şi materialelor locale de construcţie).

Construcţiile existente în zonă au densităţi specifice 
satului răsfirat de munte, cu gospodării situate pe 
loturi cu suprafaţă mare, având în marea majoritate, 
ca şi proiectul propus de noi, funcţiunea de locuinţă 
cu sau fără anexe gospodăreşti  adiacente.

Conceptul arhitectural - volumetric propus de acest 
proiect este cel al unei jumătăţi de cub aşezate pe 
terenul înclinat. Locuinţa unifamilială propusă de noi 
va fi adaptată pantei terenului atât prin volum, cât şi 
prin intervenţiile minime de excavare necesare 
realizării infrastructurii.

Imaginea urmărită a fost aceea a unei construcţii 
minimaliste, adaptată sitului şi peisajului, utilizând în 
acelaşi timp materiale locale şi tradiţionale din zonă, 
dar urmărind prin concept să atingem performan-
ţele unei case pasive. Forma acoperişului este 
inspirată de sistemul tradiţional utilizând ca finisaj 
lemnul (sita), urmărind să protejăm casa de efectul 
vânturilor dominante prin prelungirea polatei până 
la nivelul solului. Lemnul ca material este utilizat atât 
la structura de rezistenţă a casei  (pereţi şi acoperire), 
dar şi la placarea ventilată a faţadelor şi a finisării par-
doselilor de interior. Forma simplă, curată şi utilizarea 
materialelor tradiţionale pentru construcţia caselor 
din zonă este elementul principal de integrare 
armonioasă în sit. Am urmărit utilizarea unei izolaţii 
termice cu risc sporit de eficienţă utilizând la exterior 
şi în pardoseală placarea cu plăci fibrolemnoase, iar la 
interior cu vată minerală din lână. Se vor utiliza de 
asemenea geamuri izolate triplu stratificate 

2(k<=1W/m k), toate acestea urmând să satisfacă 
necesităţile unei funcţionări pasive din punct de 
vedere termic al casei.

Energia solara este utilizată prin efectul benefic de 
seră obţinut în anotimpul rece, dar şi activ prin 
utilizarea panourilor solare şi a celulelor fotovoltaice, 
elemente ce îmbunătăţesc randamentul dat de 
pompa de căldura (aer-apa).

Menţinerea confortului termic se realizează prin 
tubulatură şi aeraje având controlul asupra 
temperaturii, umidităţii şi împrospătării aerului 
circulat. Apele pluviale sunt colectate şi utilizate 
pentru necesităţile menajere, iar evacuarea apelor 
utilizate se realizează prin intermediul unei staţii de 
epurare care reciclează în totalitate. Caracterul 
ecologc este astfel accentuat întrucât materialele 
utilizate la construcţia casei sunt naturale în cea mai 
mare parte, consumul de combustibil convenţional 
este substituit de energii neconvenţionale, având 
astfel emisii practic nesemnificative de noxe în 
mediul natural.
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