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O GRUPARE DE CASE. CURTEA COMUNĂ 
 

 
În peisajul arhitectural autohton, gruparea de case sau împărțirea curții între mai mulți 

locuitori/ proprietari sunt situații frecvent întâlnite. Nuanțele sunt diverse, începând de la 
ocuparea treptată a unei proprietăți cu mai multe case aparținând aceleiași familii (casa 
”bătrânească”, apoi pe rând case pentru unul sau mai mulți copii și chiar nepoți, mai ales la sat sau 
în periferia orașelor), ”perechile de case” (case ”în oglindă” care împart o curte familială, 
proiectate și construite în mediul urban pentru un anumit segment social), vila interbelică cu 
câteva etaje și mai multe apartamente (de multe ori cu acces separat din exterior pentru fiecare 
dintre locatari, scară de serviciu și spații comune utilitare în pod sau demisol), ”casele de raport” 
(numite uneori și ”case de speculă”) ale începutului de secol XX (imobile cu puține apartamente pe 
terenuri destul de mici,  prin valorificarea cărora investiția inițială era convertită în profit 
substanțial), trecând însă și prin abuzurile asupra proprietății private din perioada comunistă care 
au impus (co)locuirea forțată a mai multor familii în spații adeseori subdimensionate sau care 
puneau dificile probleme de intimitate. Oricum, toate aceste situații au dus ulterior, prin vânzări, 
cumpărări, moșteniri, la o incidență destul de mare a curților comune în care cei care locuiesc nu 
mai sunt legați de vreun grad de rudenie și, la limită, rămân ”străini” unul de celălalt.  

 
Tema concursului din acest an propune un exercițiu de locuire împreună asumată, în care 

hazardul este controlat, iar curtea comună devine locul privilegiat ce strânge laolaltă gruparea 
celor 7 case. Terenul de aproximativ 2000 mp aflat în zona centrală a orașului Iași, pe strada 
Păcurari la numărul 31-31A, reprezintă locul în care cele 7 familii au prilejul de a‐și construi o 
viață împreună. Șansa proiectului, și în același timp dificultatatea sa, stă în a imagina și gestiona un 
sistem complex de relații și tranziții (atât afară, în curte, cât și înăuntru) între spațiile private ale 
fiecărei familii, spațiile ce vor fi folosite împreună de către toți membrii acestei mici comunităţi și 
eventuale spaţii cu adresabilitate publică (aflate într-o relaţie privilegiată cu strada).  
 
 

DATE DE TEMĂ: 
 

Luând ca punct de plecare și înțelegând situația particulară a sitului dat, scopul exercițiului 
este acela de a propune o grupare de locuinţe pentru 7 familii care vor împărți același teren din 
zona centrală a Iașului, respectând, în același timp spațiul privat al fiecărie unități din ansamblu. 
Acestea vor fi gândite astfel încât să poată oferi o calitate a locuirii cât mai aproape de locuirea 
individuală, folosind însă mijloacele relativ modeste ale caselor strânse una în alta, dar şi 
avantajele locuirii împreună. Va fi păstrat un regim jos de înălţime, fiind posibile suprapuneri 
parţiale ale locuinţelor, dar cu acces separat din exterior pentru fiecare din acestea. Căutarea 
proiectului este aceea privind modul în care pot sta mai multe case împreună şi în locul dat (străzi, 
vecini, curţi), dar şi in lumea de azi (oameni, nevoi, preocupări etc.). 

Fiecare locuință va fi gândită pornind de la o configurație standard, care permite 
folosirea a trei dormitoare, căreia i se va adăuga o anumită flexibilitate prin scenariul de 
utilizare. Astfel, anumite spații vor putea avea asociată temporar o altă utilizare, sau vor putea fi 
adăugate în mod programatic, peste structura standard, spații complementare locuirii (atelier, 
birou, magazin etc.).  
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Pe lângă spațiile aflate în proprietatea fiecărei familii, este necesară prevederea unor 
spațiii ce ar urma să fie folosite în comun, putând astfel îmbogăți experiența locuirii și salvând 
din spațiul curții. Acestea pot fi destinate unor activități de lucru, destindere, sau chiar unor mici 
activități generatoare de profit (hub de lucru, spațiu pentru petreceri, grădină de legume etc.). 
Nuanţarea unei folosiri mai mult sau mai puţin private sau în comun a terenului dat, cât şi 
deschiderea către vecinătatea existentă, vor fi stabilite în urma construirii unui scenariu de locuire 
propriu fiecărei echipe de studenţi (sau atelier, după caz). 

Exerciţiul îndeamnă la considerarea folosirii cumpătate a mijloacelor arhitecturale şi a 
resurselor materiale şi economice, în sensul descris de întâlnirea dintre tema unor locuinţe relativ 
ieftine şi acutizarea întrebărilor legate de sustenabilitate în lumea de astăzi. În curte, va fi 
favorizată accesibilitatea şi deplasarea pietonală mai degrabă decât circulaţia auto, asigurând în 
același timp un loc de parcare pentru fiecare casă, în interiorul parcelei. 

Regimul de înălţime şi ceilalţi indicatori urbanistici vor fi stabiliţi în urma analizei ca intenţie 
coerentă şi argumentată de ocupare şi de folosire a locului şi de integrare în vecinătatea existentă.  
Sistemul constructiv şi materialitatea vor fi determinate în concordanţă cu obiectivele studiului, 
scenariul de locuire propus şi principiile arhitecturii durabile. 
 
 

OBIECTIVELE PROIECTULUI / CRITERII DE EVALUARE 
 

1. Integrarea în vecinătate | Înţelegerea şi asimilarea datelor pre-existente în loc şi timp (atât 
arhitecturale cât și naturale) şi a influenţei acestora asupra deciziilor arhitecturale; raportarea 
dinamică la ceea ce este dat, anticiparea unei evoluții viitoare; 
 
2. Tipologia de ansamblu | Identificarea și documentarea asupra unor tipologii posibile de locuire;  
capacitatea de a reformula critic tema de arhitectură; înțelegerea felului în care pot sta mai multe 
case împreună, natura şi calitatea locurilor comune;  
 
3. Calitatea locuirii în interiorul şi în preajma casei | Definirea, înţelegerea şi traducerea în proiect 
a nevoilor unor locuitori posibili; raportul şi relaţiile stabilite între ceea ce este privat şi ceea ce 
este comun sau public; evoluţia casei în timp, adaptabilitatea şi schimbarea posibilă pentru a 
putea găzdui moduri diferite de a trăi, folosinţe variate, aşteptări şi nevoi diverse; 
 
4. Structura și materialitatea | Adecvarea sistemului constructiv şi a materialităţii la obiectivele 
studiului, la tipologia de locuire propusă şi la principiile arhitecturii durabile; folosirea cumpătată a 
mijloacelor arhitecturale şi a resurselor materiale şi economice; conștientizarea și redarea explicită 
a calităților spațiale și a atmosferei; 
 
5. Reprezentarea | Însușirea și aplicarea unor tehnici și metode de reprezentare a proiectului 
coerente cu demersul și conceptul arhitectural enunțat; calitatea şi claritatea discursului 
argumentativ de prezentare a proiectului; 
 
6. Procesul de proiectare | Capacitatea de auto-evaluare reflexiv-critică a parcursului propriului 
proiect; înţelegerea procesului de proiectare ca evoluţie simultană a problemei (date disponibile) 
şi a soluţiei (răspunsuri formulate); lucrul în echipă şi implicarea în activităţile comune din atelier. 
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REDACTARE 
 

Studiul se va desfăşura în echipe de doi studenţi.   
 

Lucrările de concurs vor fi prezentate pe trei planşe, format A1 (594x840mm), orientate vertical, 
diferitele piese fiind paginate conform layout‐ului orientativ disponibil pe site‐ul concursului.   
 

Piese obligatorii:   
 

‐ Plan de situaţie - scara 1:1000;   
‐ Planul de ansamblu al parterului, cu indicarea locurilor comune şi a folosirii lor propuse; planul de 
ansamblu al etajului; scara 1:200 (cu vecini, vegetaţie etc., conform limitelor indicate în layout);   
‐ Secţiune caracteristică de ansamblu, cu vecini, vegetaţie etc. - scara 1:200; 
‐ Vedere de ansamblu dinspre strada Păcurari, cu vecini - scara 1:200;   
‐ Planurile tuturor nivelurilor pentru o casă şi curtea ei, cu indicarea mobilării propuse pentru 
diferitele locuri/ camere şi a felului în care este folosită curtea- scara 1:100;   
‐ 2 vederi şi 2 secţiuni pentru o casă -scara 1:100;   
‐ O imagine de ansamblu încercând redarea atmosferei, a felului în care casele stau împreună şi a 
vieţii comunităţii (40x30 cm.);   
‐ 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, scheme explicative etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


