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Obiectivul urmarit in cadrul acestui proiect va fi stabilirea unei relatii “firesti”  intre 
obiectul construit si cadrul natural in care acesta este “implantat”. Casa va avea in 
mod obligatoriu ca punct de plecare concluziile extrase din primul proiect, astfel incat, 
obiectul creat isi va extrage esenta din  “LOCUL”  in care acesta este amplasat, facandu-
se diferenta intre “ADAPOSTUL” amenajat intr-un spatiu natural pre-existent, care are in 
mod intrinsec caracteristicile locului propus de studenti prin modelarea terenului. 
Proiectul 2 are la baza cunostintele si informatiile dobandite in primele trei saptamani de 
scoala, urmand ca in saptamanile urmatoare sa se studieze functiunea de locuire in cadru 
natural. 
LOCUIREA este tema principala in acest an de studiu la atelierul de proiectare, avand ca 
obiectiv didactic pregatirea studentilor in dobandirea cunostintelor, competentelor si 
abilitatilor necesare acestui program. 
 
 
Cap. 1                                                                                                               Date de tema 
Se propune studentilor conceperea unei locuinte individuale destinata unei famili cu 
urmatoarea alcatuire: 

 Sotul are meseria de inginer silvic avand in grija administrarea 
fondului natural constituit din Padurea Bistra 

 Sotia este profesoara de pian la Conservator 

 Doi copii cu varste de  12 si 2 ani 
 
Locuinta va trebui sa contina in mod obligatoriu urmatoarele functiuni: 
 

 accesul pe proprietate 

 zona intrare/primire cu vestibul 

 grup sanitar de serviciu 

 birou 

 bucatarie cu camara de alimente 

 loc de luat masa pentru minim 8 persoane 

 camera de zi cu loc de stat 

 3 dormitoare, din care unul cuplat cu un dressing si grup sanitar  (un 
dormitor matrimonial , dormitor copii si dormitor oaspeti ) 

 2 bai ce deservesc dormitoarele (baie destinata oaspetilor poate fi 
aceasi cu baia de serviciu) si o baie de serviciu 

 spatiu tehnic ( min. 18 mc) 

 terasa exterioara (adiacenta unui spatiu de zi al casei: living, loc de 
luat masa, bucatarie, birou, etc. ) 

 Pavilion de muzica amplasat in perimetrul locuintei sau separat de 
aceasta 

 Loc de parcare a masinilor ( saptiu incalzit / neincalzit) 

 Micro-ferma  cu spatii de lucru si depozitare in vederea intretinerii 
fondului natural existent. 

 



Data fiind ocupatia familiei se va da o atentie sporita organizarii  spatilor exterioare si a 
amenajarilor adiacente care vor avea in vedere exteriorul proxim al casei, perceput ca 
zona de radiatie a casei, adica o zona “intima” a locuintei decupata din peisajul natural 
neamenajat. Amenajarea va cauta punerea in valoare a caracteristicilor studiate ale sitului 
si realizarea de legaturi fizice, vizuale sau imaginate,  intre spatiul interior – al casei – si cel 
exterior – al sitului. In acest sens se vor propune: 

 puncte de belvedere, “camere exterioare” definite sau sugerate prin folosirea de 
elemente de constructie si/sau folosirea vegetatiei existente/propuse  ce pot 
valorifica situarea casei pe amplasamentul ales 

 terasamente, terase exterioare, modelari  ale terenului; sistematizari pe verticala 

 atentie speciala se va acorda accesului pe sit si  elaborarii traseului de apropiere 
de casa; 

 Se va evita delimitarea brutala a zonei amenajate din jurul casei - prin garduri, 
imprejmuiri – si se va cauta mai degraba sugerarea acesteia prin tratarea 
planului de calcare, prin iluminare ori delimitari fizice care sa mentina relatia 
vizuala cu peisajul natural si, eventual, sa o intareasca. Problema securitatii 
casei nu se va lua in calcul, fiind considerata rezolvata.  

Nu exista regim de inaltime impus. 
Suprafata utila  a functiunilor de locuire poate oscila intre 180 - 300 mp, in functie de modul 
de organizare a spatiilor sau de constrangeri date de amplasament. 
Pavilionul de muzica si micro-ferma nu vor depasi o suprafata utila de 120 mp. 
 


