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PEISAJ. COMUNITATE. LOCUIRE.
Al treilea exercițiu al semestrului 1 solicită definirea temei de proiectare pentru o locuință - născută din 
necesitățile comunității propuse de fiecare echipă. Locuirea înglobează modul de viață, casa, așezarea și mediul 
natural înconjurător,  iar raportarea acesteia la comunitate trebuie să satisfacă unele nevoi umane ce sunt vala-
bile în orice societate. Nevoile biologice, de stimulare și satisfacere senzorială, de securitate, de comunicare, de 
identitate, de izolare și intimitate, de apartenență teritorială, și nu în ultimul rând, nevoia de spiritualitate, sunt 
câteva dintre acestea. 

Tema pentru locuință va reprezenta modul în care fiecare student, se va raporta la valorile caracteristice ale 
comunității nădășene din care face parte, conform propunerii din etapa precedentă. 

Fiecare student își va alege un sit pentru care va stabili datele de temă în vederea realizării unei locuințe ce are 
la bază regulamentul comunității. 

Date generale legate de temă:
 - Se vor prelua datele de regulament al comunității propuse
 - Locuința va avea o suprafață utilă de maxim 200 mp.
 - Funcțiunile suplimentare impuse de regulamentul comunității vor respecta maximul de 200 mp pen-
tru fiecare locuință
 - Se va ține cont de resursele date de sit

Capacitatea studenților  de a respecta regulamentul comunității.
Capacitatea de sintetizare a unor informații preluate din etapele precedente.
Capacitatea de înțelegere a modului în care locuirea unifamiliala se raportează la comunitate.
Capacitatea de a prezenta într-o manieră coerentă  tema de proiectare propusă. 

Predarea acestei etape se va face în data de 13.11.2012 la ora 16.00. Fiecare student  va preda  un booklet A4, 
ce va continua demersul propus de temele anterioare, și  va cuprinde următoarele informații: 
 - argumentarea tipului de locuire ales și a modului în care acesta se leagă de comunitatea propusă
 - prezentarea sitului ales pentru locuire și studiul vecinătăților
 - datele de temă ale locuirii: enumerarea spațiilor necesare, gabarite, reglementări funcționale și de 
volumetrie, relaționarea spațială  la comunitatea propusă, la spațiile exterioare  comune și la peisaj.


