
C|A|S|A 2016 @ Sighișoara

Tema

Argument:

Trecerea abruptă de la modul de viață specific locuințelor colective construite în anii '80 la viața în locuințe 
unifamiliale/individuale din perioada anilor 1990-2000 a dat naștere noilor periferii ale marilor centre urbane 
românești. "Plasate în afara sferei dezvoltărilor urbane coerente, aceste zone sunt tributare unui alt tip de 

coerență, indusă prin demersuri paralele, indiferente unele față de altele, ale unor indivizi subscriși acelorași 
idealuri și aceleiași practici de operare asupra spațiului." (Superbia, 2010) 

Premisa:

După ce au locuit, atât 'la bloc', cât și în locuințe unifamiliale care au contribuit la formarea noilor suburbii 
românești, 7 cupluri și persoane1 de vârstă mijlocie, în urma succesului avut în carielrele lor, se decid să dea 

‘ceva’ înapoi orașului lor natal: Sighișoara.

Acest ‘ceva’ se desfășoară pe două paliere: [1] unul economic şi social, prin dezvoltarea propriilor afaceri în oraș 
și [2] un altul spaţial-arhitectural. 

Tema:

Membri grupului decid astfel să se reîntoarcă în orașul natal și să întemeieze, dorindu-și mai mult decît locuirea 
experiementată în cele două ipostaze mai sus menționate, o comunitate.
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1 Este vorba despre trei tipologii: familii, familii fragmentate în urma divorțului și familii recompuse (care numără în unele zile mai mulți 
membri, și în altele mai puțini). Ponderea acestor trei tipologii se va stabili în urma construirii unui scenariu de locuire propriu fiecărei 
echipe de studenţi.



Situl ales, situat pe strada George Coșbuc la nr. 6 pe un teren ocupat de un imobil ce urmează a fi demolat, 
reflectă ambițiile grupului:

•
Crearea unei comunități;

•
Amplasarea acestei comunități în inima orașului, pe un sit care oferă o perspectivă inedită asupra cetății;

•
Crearea unei arhitecturi contemporane care să intre în dialog cu orașul medieval;

•
Construirea unor locuințe care să răspundă, prin gradul de flexibilitate oferit, mai mult decât nevoilor unei singure 

generații;
•

Dorința de a reintegra în noua dezvoltare legătura, indicată de arheologia locului, dintre partea de sus și partea de 
jos a străzii George Coșbuc.

Program:

Având în vedere caracterul urban al zonei și diferența de nivel se vor căuta soluții creative de amplasare a celor 7 
unități locative. Configurația acestora se va adapta cerinţelor şi modului de viaţă al unor familii și indivizi de vârstă 

mijlocie care, așa cum se specifică mai sus, au experimentat deja două tipologii de locuire. 

Unitățile locative vor fi, în consecință, gândite în așa fel încât să aducă împreună avantajul locuirii unifamiliale/
individuale cu compactitatea locuirii ‘la bloc’ și dorința de creare a unei comunități cu preocupări și interese 
convergente. Scenariile de locuire ale fiecărei echipe de studenți vor investiga avantajele spațiale oferite de 

cohousing. Regimul de înălțime se va adapta contextului urban existent fiind posibile, datorită diferenței de nivel, 
suprapuneri parţiale ale unităților locative.

O atenție deosebită se va acorda componentei sustenabile a proiectului. Pe lângă principiile de dezvoltare 
durabilă (e.g. impact minim asupra mediului înconjurator, folosirea materialelor naturale locale, reciclabile, 

iluminarea și ventilarea naturală a tuturor spaţiilor) se vor urmări și aspecte precum inteligența strucutrală și gradul 
ridicat de flexibilitate oferit de aceasta în condițiile unui mod de locuire în continuă schimbare.

Spaţiile libere din interiorul parcelei vor fi amenajate pentru folosinţa comună a locatarilor iar accesul dinspre 
spaţiul public va fi controlat.

Spaţiul public:

Caracterul propunerii arhitecturale va fi imprimat amenajării legăturii pietonale dintre partea de sus și partea de jos 
a străzii George Coșbuc, pe latura nordică a parcelei, pe de o parte, și prin relația cu spațiul public adiacent 

parcelei, în partea de jos a străzii G. Coșbuc, pe de alta.

Se va acorda o atenţie specială dezvoltării componentei pietonale.
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Accese, spaţii anexe şi parcări:

Se va asigura un minim de șapte locuri de parcare în interiorul parcelei. Se vor prevedea de asemenea spații 
pentru depozitarea bicicletelor pentru fiecare unitate locativă și spațiu pentru gestiunea deșeurilor.

Redactare:

Proiectul va fi abordat în echipe de doi studenţi. Lucrările de concurs vor fi prezentate pe două planşe, orientate 
vertical, conform paginării orientative disponibile pe pagina oficială a concursului.

Piese obligatorii:

•
Plan de situaţie - Sc. 1:1000; 

•
Planul de ansamblu al parterului, cu indicarea locurilor comune şi a folosirii lor - Sc. 1:200; 

•
Secţiune caracteristică (paralelă cu linia de cea mai mare pantă a parcelei) de ansamblu, cu vecini, vegetaţie, etc. 

- Sc. 1:200; 
•

Vedere de ansamblu dinspre partea de jos a străzii G. Coșbuc (latura estică), cu vecini - Sc. 1:200;
•

Planurile tuturor nivelurilor pentru o unitate locativă şi spațiul aferent ei, cu indicarea mobilării propuse pentru 
diferitele locuri/camere şi a felului în care este folosit spațiul adiacent - Sc. 1:100;

•
2 vederi şi 2 secţiuni pentru o unitate locativă - Sc. 1:100; 

•
O imagine de ansamblu încercând redarea atmosferei, a felului în care unitățile locative stau împreună şi a vieţii 

comunităţii;
•

Text argumentativ, în limba engleză (max. 1000 de caractere, fără a considera spaţiile); 

Piese opţionale: 

Alte piese considerate necesare unei transmiteri cât mai complete şi sugestive a propunerii (studii fotografice în 
machetă, schiţe, colaje, diagrame, șamd.)
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