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I. Introducere, amplasament 

 
Imag.1. Sit si spatii publice. sursa: google maps 

 

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 Pietei Traian din Timișoara. Este vorba despre intersecția străzii Ion             
Mihalache colt cu Titel Petrescu, in vecinatatea str. C. Negruzzi, deci o parcelă marginita către               
est de un calcan de pe parcela adiacenta, conturand doua colturi, tinand cont de aliniamentele               
din zona; actualmente pe parcela se gaseste ruina cladirii vechi , ramasa in paragina de mai                
bine de doua decenii. Amplasamentul este deosebit de interesant datorita invecinarii cu Piata             
Traian, aflat in imediata vecinatate a Bisericii Sarbesti, intr-o zona cu potential de reamenajare              
al spatiilor publice si cu un caracter din punct de vedere tipologic foarte clar, anume cel al                 
aliniamentelor continue, al corniselor relativ coordonate, al relatiilor public-privat tipice pentru           
cartier, mediate prin porti si ganguri, cu curti interioare semi-private, etc.. Aspectele morfologice             
sunt de asemenea de amintit, acestea intarind caracterul de cartier istoric al Timisoarei ce              
asteapta sa fie regenerat. Merita a fi mentionat faptul ca aceasta locatie a fost abordata de                
prima generatie de studenti la noua noastra Scoala de Arhitectura reinfiintata in 1990 (Imag.1),              
Piata Traian a constituit de asemenea subiect important pentru studentii nostri in cadrul             
concursului Arhitectura ca Resursa in anul 2002 (Imag.2) sau prilej de reamenajare pentru             
colegul nostru Bogdan Demetrescu (fig.3). 



 
Imag. 1 . Tema Facultatea de Arhitectura Timisoara 1990 

 

 
Imag.2. Concurs Arhitectura ca Resursa 2002. 

 



 
Imag.3.  Proiect reamenajare piațetă. autor. Demetrescu Bogdan 

 

ETAPA 1 

Analiza 

Pentru analiza se vor elabora urmatoarele studii: 
 
- context fizic: analiza zonei si parcelei, evolutie in timp,  
- context legislativ: legea locuintei, normativul de siguranta in exploatare, normativ accesibilitate            
persoane cu dizabilitati ,... 
- context imobiliar local 
- tipologii de organizare a spatiilor de locuit (poate dincolo de Neufert) 
- sisteme structurale (proiecte similare ca functiune, gabarit, context) 
- HVAC (incalzire, racire, ventilatie) 
- green building 
- smart building/ BMS 
- amenajarea spatiului public 
- iluminare naturala si artificiala 
- dincolo de vizual, arhitectura mirosului, sunetului, gustului, haptica 
- studii de caz: proiecte similare ca functiune, gabarit, context 
 

ETAPA 2 

II. 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 varianta unui posibil              
parteneriat public-privat sau a unei investitii generata exclusiv de catre PMT : 

1. Dezvoltatorul, proprietar al intregii parcele, doreste o investitie care sa aduca profit,            
respectiv parterul intregii parcele, ramanand ca apartamentele de una, doua trei camere            



pentru inchiriere si apoi vanzare dupa legislatia in vigoare referitoare la locuinte de tip              
ANL sa revina Primariei. Parterul ar fi deci destinat serviciilor-mica cafenea, braserie,            
etc. si spatiile din subsol de asemenea, avand in vedere parcarea de biciclete si              
facilitatile tehnice-centrala termica, camera electrica etc.. Cu alte cuvinte subsolul ar           
putea acoperi ambele, atat interesele private cat si cele publice. 

2. Investitia pentru parcela avuta in vedere apartine exclusiv primariei, avand o dimensiune            
mai sociala, cuprinzand apartamentele precum la punctul 1 si spatii destinate serviciilor            
sociale, etc.,  in parter plus cele necesare in subsol. 

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. 

Totodata va fi analizata relatia dintre sit si cele doua spatii publice din imediata vecinatate.               
Parcarea subterana va fi organizata sub piateta nr.1. Studentii vor trebui sa propuna o              
organizare schematica a acestei parcari. 

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 

 

III. 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 obligatorii 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. 



 

IV. 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. 

ETAPA 3 

Proiectul de arhitectura  

In urma elaborari temei de proiectare fiecare echipa va trece la elaborarea proiectului de              
arhitectura in care va urmari materializarea tuturor gandurilor avute pana acum. Tema locuintei             
ANL va trebui urmarita si dinamizata pentru a produce o insertie cu functiuni mixte care sa                
sustina dezvoltarea zonei si a casei in sine. 

Se va studia si detalia zona limitrofa, ca o zona cu caracter public care va gazdui in subteran un                   
spatiu de parcaj. Zona exterioara va avea rol de turning point spre cartier, legându-se de Piata                
Traian si de potentialul de crestere al zonei. 

 

Calendar 

 

 

V. 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.. Mai mult,              
capacitatea de a intelege ca aceasta tema nu se reduce la a desena un obiect singular, ci un                  
obiect in tesut si ca spatiul liber ce margineste si inconjoara propunerea construibila presupune              
amenajari de teren, rezolvarea unui numar de locuri de parcare in corespondenta cu cel putin               
numarul de apartamente propuse precum si o strategie in favoarea spatiului public si verde la o                
scara de 1:200 schematic. 
- 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; 

10.11. analiza sit predare 16:00:00 

20.11 predare concept 8:50 

11.12. Corectura generala la PANOU 8:50 

18.12. Predare finala 8:50 



- 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; 
 

VI. SISTEMUL DE CORECTURI 
- Pe parcursul semestrului: recomandat 8 corecturi cu principul toata lumea lucreaza de la 1               
sedinta la alta. 
- Programarea corecturilor se face pe desfășurătorul fiecărei grupe cu 1 săptămână înainte de              
corectura propriu zisă 
- În fiecare ședință se înscriu toate grupele. 
 

VII. 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. 
Predările se vor realiza digital, in format PDF sau JPG, dimensiunea maxima a planșei/fisier 5               
MB -maxim 20 de planse (plansele redactate de mana vor fi scanate sau fotografiate la o                
rezolutie buna, urmarindu-se lizibilitatea materialului predat). Predarile se vor realiza pe           
campusul virtual. 
 
La finalul semestrului/anului va fi organizata o expozitie cu proiectele si un booklet de              
prezentare (Datele cu privire la numarul de planse, format vor fi stabilite pe parcurs) (in functie                
de evolutia pandemiei). 
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