
TEMA DE PROIECTARE 
Arta ca liant social. 
 
AMPLASAMENT 
 
 Baia Mare (în maghiară Nagybánya, în germană Neustatt) este un municipiu din 
România, reședința județului Maramureș, reprezentând un important centru urban aflat în 
nord-vestul României, la poalele Carpaților Orientali. In urma recensamantului din 2012 
populaţia oraşului a fost stabilită la apoximativ 120 000 de locuitori, dintre care 77,7% 
români, 10,3% maghiari, 2,5% romi şi restul 9% alte naţionalităţi.  
 
 Orașul a fost atestat documentar în anul 1329 și s-a dezvoltat ca un centru aurifer în 
secolele 14 -15. În 1446 orașul devine proprietatea familiei lui Iancu de Hunedoara. În 
1469, sub conducerea regelui maghiar Matia Corvinul (fiul lui Iancu de Hunedoara) orașul 
este fortificat. 
 
 Cele mai importante centre miniere ale județului Maramures sunt localizate în 
teritoriile ce înconjoară orașul Baia Mare, oraș care a fost și încă este principalul centru 
administrativ-politic al acestui județ. Regiunea este cunoscută nu doar pentru bogățiile 
subterane, ci și pentru împrejurimile care conferă o frumusețe aparte locului. Plasat în 
mijlocul cursului râului Săsar, într-o arie a unei depresiuni la înălțimea medie de 194 metri 
deasupra nivelului mării, orașul Baia Mare permite accesul către o serie de  rute montane. 
Pe lângă importanța lor minieră, unele locuri aflate in imprejurimi precum, Izvoare și 
Mogoșa sunt cunoscute pentru potențialul lor turistic, atât vara cât și iarna. 
 
 Din punct de vedere cultural una dintre cele mai importante repere este existenţa 
mişcării artistice "Colonia Artistilor" la Baia Mare, grupare care s-a consolidat intr-una 
dintre cele circa 40 de reputate „colonii” europene de la cumpăna secolelor XIX-XX, fiind 
printre puţinele în care viaţa artistică s-a desfăşurat neîntrerupt timp de mai bine de un 
secol, aici lucrănd peste 3.000 de artişti plastici din ţară şi din spaţiul central şi est-
european.  
 
 Parcela studiată se află în Piata Cetății, adiacentă străzii 1 Mai, având o suprafaţă 
de 228 de metri pătrati. Plasată într-una dintre cele mai importante pieţe ale oraşului, 
având în apropiere Turnul Ştefan, singurul element rămas în picioare din fosta Catedrala 
Sfântul Ştefan, ridicată de Iancu de Hunedoara.  
 
 Tipologic parcela face parte dintr-o zonă configurată încă din sec. al-XV lea, 
ocupată cu clădiri având S+P+1 niveluri, situate pe aliniament, cu front continuu, delimitate 
de calcane, cu excepția clădirilor de colț. Procentul maxim de ocupare al terenului  
(POT - %mp. AC/ mp.teren)  în această zonă este de 77%, iar coeficientul de utilizare 
(CUT – mp. AD/ mp.teren) este 2,1. 
 
PROGRAM 
 
 Având în vedere caracterul urban al sitului ales şi prezenta mişcării artistice, tema 
propune proiectarea un imobil destinat locuirii, desfăşurat pe mai multe niveluri. Spaţiile 
vor fi destinate unor apartamente propuse spre închiriere unor artiști plastici ca rezidențe 
artistice1 care au, alături de funcţiunile destinate locuirii, şi un spaţiu destinat atelierului 
artistului. Acesta este deschis publicului asemenea unei expozitii permanente în care 
oricine poate intra în contact cu actul artistic, în cel mai firesc mod posibil. Acest spațiu 
expozițional-atelier poate fi unul singur, folosit în comun de artiștii rezidenți sau poate fi 



distribuit fiecărui apartament în parte, în funcție de soluția propusă. Imobilul va cuprinde 4-
5 astfel de apartamente. 
 
 Spaţiile libere ale parcelei vor fi astfel  amenajate încât să poată fi folosite în comun 
de către locatarii imobilului drept spații sociale în care se pot organiza mici evenimente 
sau pur și simplu folosite ca spații de discuție necesare micii comunități artistice. Proiectul 
va avea in vedere ca orientarea, conformarea geometrică, materialele şi tehnologiile 
utilizate să aibă ca rezultat un impact cât mai redus asupra mediului, în toate fazele 
existenţei construcţiei, precum și obţinerea unor condiţii de confort interior optime.  

În contextul în care Uniunea Europeană a impus ca până în anul 2020 nivelul 
emisiilor de CO2 şi consumul de energie să scadă cu 20%, iar totalul energiei consumate 
să provină în proporţie de 20% din surse regenerabile, proiectul propus se va materializa 
urmărind principiile de dezvoltare durabilă: impact minim asupra mediului înconjurator, 
folosirea materialelor naturale locale, reciclabile, iluminarea naturală a tuturor spaţiilor, 
iluminare nocturna cu sisteme care utilizează tehnologia LED sau fluorescente, ventilarea 
naturală a spaţiilor interioare, gestionarea apelor meteorice şi reziduale printr-un sistem 
care permite colectarea, stocarea, filtrarea şi reutilizarea apei ca apă de serviciu.  

Dezvoltarea durabilă este strâns legata de ideea de „structură inteligentă”, care urmează 
principiile modularităţii pentru a putea fi flexibila în viitor, dar aduce in plus şi utilizarea 
eficientă a resurselor naturale. Sistemele de incălzire folosite pentru climatizare se vor 
baza pe resurse regenerabile, pentru a îmbunatăţi calitatea mediului şi a climatului interior 
şi pentru reducerea amprentei de carbon.  
 
ACCESE, SPAŢII ANEXE, PARCĂRI 
 
 Având în vedere Regulamentele de Urbanism în adiacenţa pieţei, caracterul 
imobilului şi apropierea spaţiilor de parcare de pe strada 1 Mai nu se vor prevedea parcări 
auto pe parcelă. Promovând un mod de viaţă contemporan, în proiect se vor amenaja 
locuri de depozitare/parcare biciclete (minim câte două pentru fiecare apartament propus).  
  
 Numărul de accese pe lot rămâne la latitudinea concurenţilor, luându-se în 
considerare modul în care spaţiile imobilului propus se relaţionează cu spaţiul Pieţei 
Turnului pe latura scurtă şi cu strada 1 Mai pe cealaltă. 
 
REGLEMENTARI URBANISTICE 
 
 Regulametul local de urbanism aferent PUG incadreaza parcela in zona centrală a 
municipiului Baia Mare, într-o zonă supusă regulamentului de protecție al monumentelor 
istorice. 
 
 În cadrul exerciţiului propus condiţiile de ocupare a terenului (retragerile de la 
limitele parcelei, regimul de înălţime, procentul de ocupare al terenului şi coeficientul de 
utilizare) pot fi stabilite în relaţie cu caracteristicile fiecărei propuneri în parte. Trebuie însă 
avută în vedere o relaţionare atentă la context, o ocupare raţională a terenului, o relaţie 
armonioasă cu vecinătaţile pentru o calitate superioară a spaţiului locuit.  
 
 Deşi regulamentele locale de urbanism nu sunt considerate criterii de evaluare a 
proiectelor, ele fac parte din materialele anexă, având rol orientativ şi de informare. 
 
 
 
 



REDACTARE  
Lucrările vor fi prezentate pe două formate A1, orientate vertical.  
 
Piese obligatorii  
- plan de situaţie, scara 1:500;  
- planurile tuturor nivelurilor, scara 1:100;  
- două secţiuni (longitudinală+transversală), scara 1:100;  
- faţada orientată spre Piaţa Turnului, cuprinzând desfăşurarea frontului, incluzând:  
(parţial) imobilul învecinat la stânga parcelei şi profilul străyii 1 Mai; 
- faţada orientată spre strada 1 Mai, cu desfăşurarea străzii, incluzând cel puţin primul 
imobil învecinat la dreapta cu parcela studiată şi profilul pieţei;  
- ilustrări, realizate de la nivelul spaţiului public (maxim două);  
- text argumentativ, în limba engleză (max. 1000 de caractere, fără a considera spaţiile);  
 
Piese opţionale: scheme, grafice, pictograme etc;  
 
CRITERII DE EVALUARE  
 
- calitatea relaţiilor de învecinare, în dublu sens:  
+ inserţia clădirii într-un context complex, la întretăierea de funcţiuni şi scări urbane 
diferite. Capacitatea propunerii de a stabili relaţii fireşti cu vecinii săi şi de a media între ei;  
+ caracterul spaţiilor interne parcelei care susţin relaţii de vecinătate între locatari. 
Posibilitatea spaţiilor private comune de a susţine o locuire de cea mai bună factură chiar 
şi în afara apartamentelor propriu-zise.  
- calitatea locuinţelor şi a celorlalte spaţii: funcţionalitatea, flexibilitatea, utilizarea eficientă 
a suprafeţelor, atractivitatea spaţială, varietatea tipologică;  
- orientarea optimă, conformarea geometrică, materialele şi tehnologiile utilizate având ca 
rezultat un impact cât mai redus asupra mediului, în toate fazele existenţei construcţiei, 
precum și obţinerea unor condiţii de confort interior optime.  
- calitatea și cantitatea de lumina naturală din spatiile interioare pentru un iluminat optim 
necesar activităților de creație. 
- prezenţa arhitecturală a clădirii în oraş, aportul la imaginea urbană, impactul spaţial 
asupra spaţiului public şi asupra percepţiei acestuia;  
- calitatea comunicării vizuale a proiectului: lizibilitatea ideilor şi a organizării spaţiilor, 
acurateţea redării atmosferei urmărite etc.  
- implementarea tehnologiilor ecologice moderne în ceea ce priveşte controlul solar, 
climatizarea şi ventilarea spaţiilor interioare, gestionarea apei, producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile, diminuarea efectul nociv provenit din supraîncălzirea suprafeţelor 
de acoperire a clădirii, exprimă, prin formă şi funcţie, tendinţele contemporane în domeniul 
arhitecturii.  
                                                 
1
 Aşa numitele “Programe de rezidenţă artistică” au scopul de a „invita artişti, academicieni, 

curatori şi alte categorii de persoane din domenii creative şi de a le pune la dispoziţie un spaţiu în 

care petrec o perioadă de timp departe de mediul şi de obligaţiile lor familiare. Programele oferă 

invitaţilor timp pentru reflecţie, cercetare, expunere şi/sau creaţie. În acelaşi timp, programele le 

dau ocazia de a-şi explora domeniul de activitate în contextul unei comunităţi diferite, de a 

cunoaşte oameni noi, de a folosi materiale noi, de a trăi într-un loc nou. Rezidenţele artistice pun 

accent pe importanţa schimburilor inter-culturale complexe şi pe trăirea directă a unei culturi 

diferite de cea proprie.”  (en.wikipedia.org) 

http://en.wikipedia.org/

