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PROIECT DE VERIFICARE. LOCUINŢA DE NECESITATE.
Tema propusă are la bază nevoia realizării de către administraţia publică locală, a unor locuinţe de necesitate, 
care vor fi destinate spre folosire sau închiriere persoanelor ce nu-şi mai pot folosi locuinţa proprie din cau-
za unor calamităţi naturale precum inundaţii, zăpadă, cutremure sau alte fenomene naturale. Locuințele sunt 
ușoare, modulabile și uşor transportabile. 

Locaţia propusă pentru implementarea proiectului va fi în comuna Nadăş, având la bază documentarea istorică 
conform căreia satul studiat în acest semestru a fost depopulat  în urma unor inundaţii masive. În cadrul acestui 
scenariu se cere realizarea unei strategii de ocupare a unui teren dat, cu o comunitate de locuinţe de necesitate, 
într-un cadru natural aflat în imediata proximitate a satului Nadăş.

Tema propune amplasarea unui număr de 20 de locuinţe de necesitate, pentru un număr egal de familii, într-o 
zonă de siguranță dată. Proiectul verifică şi strategia de organizare a grupului de locuinţe pe situl dat.

Se cere detalierea unei locuințe pentru o familie formată din 3 persoane, având un maxim de suprafaţă utilă de 
50 mp. Pentru strategia de organizare a comunității, se pot genera unități destinate unor familii cu număr de 
membrii variabil. Un număr mai mare de membri ai familiei va impune cuplarea  a unuia sau a mai multora din 
volumele propuse pentru locuire, iar un număr mai mic presupune renunțarea la unul sau mai multe volume. 

Definiţia locuintei de necesitate conform Legii 114/1996, actualizată în 2011,  la art. 2, lit. f., este:
Locuinţă destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma 
unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de 
lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Proiectul propune realizarea unei locuinţe de necesitate ce va cuprinde :
- acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului 
deţinut de către o altă persoană sau familie;
- spaţiu pentru odihnă;
- spaţiu pentru prepararea hranei;
- grup sanitar;
- acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere.

În elaborarea şi evaluarea proiectului se va ţine cont de următoarele criterii:
- Locuinţa va fi modulară la scară mică(prin material) sau mare(prin volum), monovolum sau pavilionar.
- Se va ţine cont de caracterul temporar, montajul rapid şi disponibilitatea la transport.
- Se va ţine cont de integrarea în peisaj. Propunerea nu va influenţa negativ situl propus.
- Se vor valorifica reperele naturale, iluminatul natural şi alte caracteristici oferite de sit.
- Proiectul va ţine cont de utilizarea locuinţei pe toată durata zilei. Sinistraţii vor desfăşura activităţi pri-
vate şi publice în cadrul comunităţii de necesitate.
- Regimul de înălţime nu este limitat.
- Se vor propune materiale de construcţie ce permit un montaj rapid şi sunt uşor de transportat (de 
exemplu: lemn şi panouri din lemn, panouri metalice sau panouri compozite, plastic, materiale şi tehnologii 
neconvenţionale (carton , materiale vegetale), materiale refolosite din alte industrii, orice materiale ce permit 
ridicarea locuinţei prin tehnică rapidă, etc.). Se cer referinţe prin exemplificare pentru materialele folosite.
- Dimensiunile maxime ale unui modul vor fi de 3/3/3 m, astfel încât să fie transportat în condiţii normale.
- Suprafaţa camerei de zi poate include spaţiul pentru dormit.
- Locul de luat masa poate fi înglobat în locul pentru pregătirea hranei sau în camera de zi.
- Înălţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia mansardelor, supantelor şi 
nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15 mc de persoană.
- Suprafaţa locuibilă este suprafaţa desfăşurată a incăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafaţa locului de 
dormit şi a camerei de zi.
- Suprafaţa utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: camera de zi, 
spatiul de odihna, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. 
- Suprafaţa construită pe locuinţă, este suma suprafeţelor utile ale incăperilor la care se adaugă suprafaţa 
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aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai locuinţei; 

 
Criterile de evaluare ale proiectului sunt:
- Capacitatea de organizare a unei comunităţi formate din locuinţe de necesitate
- Capacitatea de a organiza funcţional o locuinţă în datele de temă emise
- Capacitatea de rezolvare volumetrică, de montare-demontare facilă în sit şi adaptarea la orice sit 
- Capacitatea de a prezenta coerent soluţiile propuse

Redactarea proiectului se va face pe o plansa A1 paginată VERTICAL, în tehnică la alegere, având în colţul din 
dreapta jos un pătrat de 6x6 cm, ce va conţine cartuşul de identificare al proiectului. Cartuşul va fi îndoit şi lipit, şi 
va conţine următoarele informaţii: nume, prenume, anul de studiu şi data predării.

Se cer următoarele piese obligatorii:
- plan de reprezentare a strategiei comunităţii, scara 1:500
- secţiune prin spaţiile importante ale comunităţii, scara 1:500
- scheme de explicitare a strategiei propuse
- planurile tuturor nivelurilor, faţade(toate), secţiuni(minim 2) ale locuinţei propuse, scara 1:100. Toate piesele vor 
fi inserate în teritoriu şi vor include amenajarea exterioară.
- imagini referinţă referitor la materialele folosite
- scheme de explicare a strategiei de montare-demontare a locuinţei
- text descriptiv, maxim 150 de cuvinte

Calendarul proiectului:
- Lansarea proiectului: Marţi 11.12.2012, ora 16.00
- Intrebări pe blog: până joi 13.12.2012, ora 12.00
- Răspunsuri pe blog: până vineri 14.12.2012, ora 12.00
- Discuţie la atelier: Marţi 18.12.2012, între 16.00 si 17.00.
- Predare: Joi 20.12.2012, ora 20.00


