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Campusul Studentesc  Timisoara 
 

Introducere, amplasament 

Densificarea si intensificarea centrelor oraselor europene este o tema intens dezbatuta in cadrul 

documentelor europene recente; contrar dezvoltarii extensive a oraselor sunt sprijinite 

regenerari, densificari menite a utiliza cat mai eficient atat fondul construit existent cat si 

suprafetele de teren din interiorul perimetrelor. 

Se propune studentilor anului 3 Arhitectura realizarea unui proiect pe un amplasament in 

imediata vecinatate a Facultatii de Arhitectura si a Facultatii de Constructii precum si a 

Universitatii de Vest din Timisoara. Este vorba despre strada Petre Ramneantu colt cu Plautius 

Andronescu,  deci o parcela pe colt, care apartine unei zone dezvoltata in perioada interbelica si 

postbelica, cu un caracter specific de cladiri izolate si uneori cuplate la calcan, regimul de inaltime 

variind de la P+ 1 la insertii de blocuri ceva mai inalte de P+3,4. Amplasamentul este deosebit de 

interesant datorita parcursului pietonal foarte pregnant al studentilor pe axa est-vest, datorita 

amalgamului de tipologii si limbaje arhitecturale, de la cele de ani 30, la cel al Universitatii de Vest 

si al cladirii ASPC – amandoua de arh. Hans Fackelmann in anii ’60 –’70 .  Merita amintita secventa 

spatiala la scara urbana din imediata apropiere a asamblajului Bisericii Studentilor impreuna cu 

Liceul de Muzica (Serban Sturdza in dialog cu acelasi Hans Fackelmann….) sau indesiri si regenerari 

de case existente. Axa nord – sud este importanta in primul rand datorita capului de perspectiva 

oferit de fatada Aulei Magna a Universitatii de Vest, in rest existand dialogul cladirii ASPC cu vilele 

de vis-a-vis. 

 

TEMA STRATEGICA – tema conceptuala, obiective, ambitii, narative 

 

Aceasta faza este obligatorie, fiind de fapt debutul oricarui proiect, moment in care definirea mai 

clara a contextului socio-economic cat si al locatiei in oras este insotita de sintetizarea obiectivelor 

si ambitiilor proiectului, putand rezulta un concept si un scop al acestuia. 

Ceea ce este esential in aceasta faza este definirea -imaginarea de catre studenti a portretului si 

asteptarilor unui potential client pentru acest proiect/locatie, pornind de la doua mari variante: 

1. Dezvoltatorul, proprietar  al intregii parcele, doreste o investitie care sa aduca profit, 

respectiv apartamente pentru vanzare sau inchiriere si cu realizarea unor apartamente 

mai speciale la ultimul nivel;  avand in vedere zona, apartamentele ar fi in mod normal 

calibrate pentru inchiriere pentru studenti,  parterul este destinat serviciilor-mica cafenea, 



braserie, etc. si spatiile din subsol parcarii autovehicolelor si facilitatilor tehnice-centrala 

termica, camera electrica etc. 

 

2. Investitia pentru parcela avuta in vedere apartine unui alt sector, avand o dimensiune mai 

sociala, in conditiile in care proprietar-concesionar devine UPT (sau UVT, dupa 

preferinte…, poate chiar FAUT….) si apartamentele de data aceasta sunt inchiriate la 

preturi modice masteranzilor, doctoranzilor, cercetatorilor etc. de pana in cca 35 de ani, 

cu mentiunea obligativitatii realizarii a min. doua/patru apartamente mai generoase 

pentru profesori invitati si a unor spatii la ultimul nivel de tip club- lounge-biblioteca, etc. 

In zona parterului se pastreaza dorinta de a avea un spatiu deschis publicului – o cafenea. 

 

3. Parteneriat public – privat, in care practic avem de a face cu primele doua optiuni 

acomodate  intr-o proportie de 50%-50% . 

 

In oricare dintre variante, organizarea spatiului liber al curtii, spatiile intermediare, etc., sunt 

foarte importante  din punct de vedere al atmosferei si calitatii vietii locatarilor. 

Indiferent de  varianta, studentii vor trebui, in vederea definirii pe cale de consecinta a temei 

functionale, sa genereze un scenariu de utilizare, ambitii legate de acest proiect, testarea 

economica a acestor ambitii prin efectuarea unor mici studii de prefezabilitate economica pornind 

de la un cost pe mp. de investitie si de la un deviz general cadru (http://www.windev.ro/wp-

content/uploads/2017/01/HG-907_2016.pdf) si care va trebui avut in vedere, completat de catre 

fiecare echipa. 

Se vor trece in revista exemple similare, vor fi analizate standardele, legislatia in vigoare, 

prevederile urbanistice pentru zona in cauza, etc. 

La aceasta faza va trebui sa rezulte astfel o viziune, un concept in mare cu privire la proiect, cat si 

un volum construit simplu-gabaritic, insotit de date generale legate de marimea investitiei, 

suprafata si volumul sau construit. 

SE CER : un scurt memoriu cuprinzand narativul, definirea tipului de client, datele principale, 

gabaritele, diagrame, o prezentare sintetica, silueta si concept. 

Pentru realizarea apartamentelor se tine cont de urmatoarele observatii : 

- spatiul de locuit influenteaza in mod direct calitatea vietii si sanatatea utilizatorilor 

- ofera spatiu adecvat pentru viata de familie si nu numai 

- este usor de adaptat la nevoile si stilul de viata in continua schimbare 

- imobilul este necesar sa fie corect pozitionat in functie de punctele cardinale si de vecinatati 

 

TEMA FUNCTIONALA 

In principiu, o tema functionala, rezultata in urma cristalizarii celei strategice si a unui concept in 

mare, cuprinde definirea utilizatorilor, activitatile avute in vedere, spatiile deservite, de serviciu, 

a celor tehnice, relationarile si comunicatiile intre acestea, zonarea, rezultand tabelul cu lista 

spatiilor si suprafetele acestora, inaltimi, dimensiuni obligate unde este cazul, etc.. 



Avand in vedere concluziile fazei TEMA STRATEGICA, studentii vor intocmi atat lista spatiilor cat 

si schemele-diagramele functionale menite a surprinde atat invecinarile intre spatii cat si 

structurarea acestora (deservite, de serviciu, tehnice). 

Tipologii de apartamente, mp + alte tipuri de functiuni etc. 

Lista spatiilor, diagrame functionale, spatii deservite, servite, tehnice etc. 

 

TEMA TEHNICA 

La acest nivel, sunt definite elementele simple legate de sistemul structural (structuri 

inteligente in raport cu expresii elocvente), de inchideri, fatade, terase, instalatii, aspecte 

tehnice ale subsolului, etc. 

 

OBIECTIVE URMARITE SI CRITERII DE APRECIERE 
-  Capacitatea de sintetizare, ierarhizare şi prioritizare a determinanţilor proiectului, pe 
fiecare etapă de lucru în parte; 
-  Coerenta conceptuala a propunerilor 
 - Capacitatea de raportare constienta si coerenta fata de amplasament, atat ca volum si silueta 
construita cat si ca utilizare inteligenta a curtii, a spatiilor semi-publice, etc.. 
- Calitatea arhitecturala a fatadelor in sensul proportiei, materialitatii, limbajului arhitectural, 
scarii de marime si dialogului cu limbajele si materialitatile cladirilor din zona, tinand cont de 
tehnologii constructive contemporane. 
- Calitatea arhitecturală a spaţiilor imaginate, atmosfera acestora, potentialul de a fi mobilate ,  
capacitatea de a negocia si interpreta creativ si totodata rational a principiilor structurale avute 
in vedere – raportul definitie spatiala-osatura-inchideri ale fatadelor, intelegerea fatadei 
deopotriva ca „piele exterioara” raportata la scara urbana si ca o insumare de fatade interioare 
ale diferitelor incaperi ce „privesc” catre exterior; 
-  Calitatea arhitecturala din punct de vedere al confortului, igienei, sigurantei si sanatatii locuirii, 
al ventilarii si iluminarii naturale si integrarii unor principii de green building.    
-  Capacitatea de comunicare și exprimare concisă prin reprezentare grafică arhitecturala lizibilă 
şi sugestivă; 
- Capacitatea de argumentare a deciziilor; 
 
 
SISTEMUL DE CORECTURI 
- Pe parcursul semestrului: recomandat 8 corecturi 
- Pe etapă (până la evaluarea ei): minim 2 corecturi (mai putin Etapa 1 unde se accepta 1 
corectura) 
- Programarea corecturilor se face pe desfășurătorul din atelierul 401A (afișat în 

permanență) cu 1 săptămână înainte de corectura propriu zisă 
- În fiecare ședință se pot înscrie maxim 6 echipe/grupă 
 
METODA DE PREDARE 
Fiecare predare va fi realizată pe format A3 si A2 (este mentionat in desfasurator), tehnica de 
redactare este la alegere, 200 dpi, textul Arial 28 – titluri, Arial 14 – text corp. 



Fiecare planșă va avea cartuș în dreapta jos in care se vor mentiona obligatoriu numarul plansei 
si numarul otal (de ex. 1/8, 2/8 et.c) 
Predările vor fi în format print + digital (scanate sau fotografiate, la rezolutie buna). 
 
La finalul semestrului va fi organizata o expozitie cu proiectele (Datele cu privire la numarul de 
planse, format vor fi stabilite pe parcurs). 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
Bibliografia selectivă pe tema locuirii colective pusă la dispoziție pe parcursul semestrului; 
1..Ernst Neufert, Manualul arhitectului, ed. Alutus, Miercurea Ciuc, 2004;  

2. Thomas Jocher, Sigrid Loch – RAUMPILOT Grundlagen, 2012 Wustenrot Stiftung, Ludwigsburg, 

Karl Kramer Verlag, Stuttgart+Zurich, ISBN 978-3-7828-1551-2 

3. Gheorghe Vais, Programe de arhitectura, ed. Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, 1998 

4. Jurian van Meel, Kjersti Bjorkeng Stordal, Briefing for Buildings, ed.ICOP, 2016, ISBN 978-90-
823479-1-3 
5.  Rem Koolhaas, Content, Taschen, Koln, 2004 
6.  V. Gaivoronschi, A. Dubler -Ghidul UIA „THE VALUE OF ARCHITECTURE ENHANCING THE 
QUALITY OF LIFE”, 2016 
7   Sistemele de certificare BREEAM, LEED, CASBEE, DGNB, WELL BUILDING, 
8. Christian Norberg Schulz, Architecture: Presence, Language, Place, ed. Skirra, 2000 
9. Vicente Guallart, Geologics – Geography Information Architecture, ed. ACTAR, 2008 
10. Pierre von Meiss, De la Formă la Loc+Tectonica,  ed. Capitel Avangarde, 2016 
11. LEGISLATIA NATIONALA CU PRIVIRE LA LOCUIRE: 

• Legea locuinței 114/1996;  

• NP057; 

• Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe;  

• NP051 – Normativ privind adaptarea cldirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale 
ale persoanelor cu handicap;  

12.Raumpilot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESFĂȘURĂTOR PROIECTARE 

23.09.2019 – 04.10.2019 
ETAPA I – ANALIZA de sit 
+ MACHETE/ Grupa 
 

– limite, vecinătăți, desfășurate stradale, profile stradale, 
orientare puncte cardinale etc. 

– realizare machete pe grupe 

4.10.2019 – Discuție finală 
11:00  format A3 

 

 
08.10.2019 – 18.10.2019 
ETAPA II – DEFINIREA 
TEMEI 
 

– definirea temei strategice si a temei fucntionale 
– personalizarea și completarea temei 
– studiu scheme funcționale 
– studiu bibliografie și exemple 
– studiu soluții 

18.10.2019 – Predare 
etapă 
11:00  format A3 

 

 
22.10.2019 – 08.11.2019 
ETAPA III – SOLUȚIE, 
CONCEPT SPAȚIAL SI 
TEMA TEHNICA 

 
      - studiu volumetric 
      - partiții interioare 
      - relaționare vecinătăți 
      - studiu posibile structuri 
       Etc. 
      + MACHETE STUDIU 

 08.11.2019 – Predare 
etapă 
 11:00  format A2 

 

 
12.11.2019 – 06.12.2019 
ETAPA IV – PROIECT 
 

      - volumetrie/ axonometrie 
      - partiuri 
      - secțiuni 
      - studiu fațade, materialitate, culori, texturi – încadrare în 
context 
      - scheme structurale 
      Etc. 
     + MACHETĂ STUDIU 

06.11.2019 – Predare 
etapă 
11:00  format A2 

 

 
10.12.2019 – 20.12.2019 
ETAPA V – FINALĂ 
 

      - volumetrie 
      - partiuri 
      - secțiuni 
      - fațade, materialitate, culori, texturi – încadrare în context 
      - scheme structurale 

– detalii caracteristice 



– perspective 
Etc. 
+ MACHETĂ STUDIU 

17.12.2019 PREDARE 
FINALĂ PLANȘE 

 

 
7.01.2020 PREDARE 
FINALĂ MACHETĂ ȘI 
SUSȚINERE FINALĂ 
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