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TEMA DE CONCURS 

 
 
“Identitatea arhitecturala traditionala in cheie moderna” 
 
Arhitectura este arta: 
Emotie si inspiratie: Arhitectura locuintei in general tine intotdeauna cont de locul unde se produce. 
Aceasta este o cristalizare a mediului cultural, social, ocupational identitar, si geografic al locului in care se 
naste. Este o confirmare a retelei emotionale si spirituale a zonei sociale in momentul 
in care apare. 
 
Lumina:  
Arhitectura locuintei este definita de functionalitatea corect rezolvata si de lumina pe care o gestioneaza in 
spaţiile de viaţă, de orientarea fata de punctele cardinale şi de echipamentele pe care le inglobeaza. 
 
Identitate:  
In conditiile actuale de globalizare afirmarea identitatii locale devine o necesitate. Reafirmarea unor 
elemente arhitecturale traditionale in cheie moderna poate constitui un factor de rafinament si confort. 
Simplitatea locuintei traditionale poate deveni motiv ordonator al arhitecturii contemporane, o regasire 
peste timp a calmului si atmosferei echilibrate a unei locuinte. 
 
 
 
A. Amplasament 
Amplasamentul se afla in zona centrala a Bucurestiului, pe un teren de cca. 800 mp situat pe strada Jean 
Louis Calderon nr. 37. 
 
 
 
B. Obiective: 
- Studierea tipologiilor specifice arhitecturii romanesti in perioada 1900 - 1930. 
- Rezolvarea locuintei urbane cu functiuni contemporane intr-o zona cu caracter istoric, constituita 
preponderent la finele sec. XIX si prima jumatate a secolului XX. 
- Studiul locuintei unifamiliale pe lot propriu, punandu-se accent pe relatia acesteia cu spatiile curtii. 
- Inserarea adecvata a unei constructii noi intr-uin front stradal construit, prin scara si expresie 
arhitecturala, respectand constrangerile urbanistice ce decurg din vecinatatea unei zone istorice protejate a 
capitalei. 
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C. Date de temă 
Tema propusă pentru studiu este o locuinţă unifamilială cu regim de înălţime D+P+2 / D+P+1+M, pentru 
minim 4 persoane. Parterul va fi  inaltat ( Hoch-parter ). 
Indiferent de opţiune, pentru amplasarea locuinţei pe lot se vor respecta prevederile Codului Civil: retragere 
de 5m de la fundul de lot, 3m pe latura cu ferestre la funcţiunile majore, 1.90 m pe latura cu ferestre la 
funcţiuni minore, aliniamentul la stradă impus de construcţiile existente în zonă. Se vor respecta : P.O.T. 
maxim = 40% , C.U.T.maxim = 1,3 
 
Funcţiunile propuse sunt: 
- doua intrări: intrare principală şi intrare de serviciu 
- cameră de zi cu loc de luat masa, cca. 45mp (în legătură cu terasa acoperită şi descoperită) 
- vestibul pe acesul principal cca 6mp 
- birou cca 15mp 
- grup sanitar de serviciu cca 4mp 
- bucătărie cca 10mp 
- cămară cca 2mp 
- spatii de depozitare cca 4mp 
- terase, spatii exterioare si eventual plantatii 
- dormitor părinţi cca 18mp 
- camera pentru depozitarea hainelor “dressing’ şi baie părinţi cca 12mp 
- dormitor copil 1 cca 16mp 
- dormitor copil 2 cca 16mp 
- baie copii cu duş cca 5mp 
- degajament cu dulapuri înzidite cca 8mp 
- se vor adăuga după caz, balcoane şi logii 
- garaj la nivel teren, demisol/subsol cca 25mp 
- centrală termică (volum min.18 mc) cca 8mp 
- spatii depozitare cca 12mp 
- cameră de oaspeţi, studio sau camera personal de serviciu 1-2 pers cca 30mp 
- grup sanitar cu duş cca 5mp 
- debara si alte spatii de depozitarea in cazul mansardei, sub acoperis, cca 8mp 
Construcţia se va racorda la utilităţile existente în zonă. 
Sistemul constructiv şi acoperirea imobilului (terasa / şarpanta) precum si materialele de inchidere si finisaj 
sunt la alegerea studentului. 
 
 
D. Criterii de apreciere si notare 
- Masura in care solutia propusa este in acord cu obiectivele studiului; 
- Valoarea continutului ideatic al solutiei; 
- Folosirea unui limbaj arhitectural modern cu rafinarea rezonantelor de factura istorica; 
- Tinuta redactarii grafice. 
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E. Redactarea proiectului. 
 
Se vor desena pe format A1: 
- plan de situaţie sc. 1:200 cu vecinătăţi conform planşei anexate la temă 
- planurile mobilate ale tuturor nivelurilor sc. 1:50 
- planul parterului se va desena împreună cu întreg terenul indicându-se amenajările exterioare. 
- secţiune caracteristică sc. 1:50 
- două faţade, dintre care una spre stradă sc. 1:50 
- perspective sau simulări 3D a construcţiei propuse în contextul dat 
- fotografii cu macheta 
 
 
Notă 
Formatul de redactare a proiectului va avea un chenar si un cartus de identificare, conform modelului 
recomandat. 
Tehnica de redactare a proiectului este la alegerea studentului. 
 
 
Temă întocmită de 
conf. dr. arh. Bogdan Tofan 
asistent drd. arh. Teodor Badiu 
 
şi adaptată de către UASAR 

 


