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CASA 2015 
 

LOCUIREA ÎN COMUNITATE 
 
 

ARGUMENT  
 Oscilând între nevoia de intimitate şi întâlnirea cu ceilalţi, locuirea rămâne subiectul central al 
arhitecturii. Tema urmăreşte în primul rând surprinderea modulaţiilor posibile ale legăturii între casă, trăită drept 
centru al lumii, şi vecinătate, ca deschidere către ceilalţi. Luând ca model un fel firesc de a fi al vechilor 
comunităţi în care fiecare membru avea un nume, un caracter, un chip, sau o pricepere aparte, şi explorând 
tema unei locuiri în care casele se ţin împreună, exerciţiul caută să surprindă legături. Rând pe rând, 
identificarea dintre un om şi casa sa, reunirea membrilor familiei, legăturile din interiorul unei comunităţi, relaţia 
cu vecinătatea, intuirea depărtării sau apropierii lumii, devin subiectul unei explorări personale, în sensul 
asumării unei lecturi şi interpretări proprii fiecărei echipe de studenţi asupra temei locuirii, şi particulare, în 
sensul înţelegerii şi adecvării propunerilor la ceea ce locul anume ajunge să ceară. 
 
SINTEZA TEMEI DE LUCRU 
 Nouă prieteni s-au hotărât să se aşeze la casele lor şi au cumpărat împreună un teren mai mare 
pe strada Someşului, în Cluj-Napoca. Pe acest teren de 3000 mp. vor să aibă fiecare o casă "la curte", 
dar şi ceva în plus. Fiecare casă va avea intrarea ei şi o curte proprie, iar împreună vor fi legate de un 
spaţiu comun, un loc pe care toate cele nouă familii să îl folosească, de care să aibă grijă împreună, 
unde să se simtă "acasă" cu toţii.  
 Tema proiectului este felul în care pot sta aceste case împreună şi în locul dat (străzi, vecini, 
curţi, dar şi lumea de azi, oameni, nevoi, preocupări, etc.). 
 
DETALIEREA TEMEI DE LUCRU 
 În Cluj-Napoca, strada Someşului 15-19, pe un teren actualmente neconstruit, având o suprafaţă de 
aproximativ 3000 mp., se vor propune locuinţe pentru nouă familii. Acestea vor fi gândite astfel încât să poată 
oferi o calitate a locuirii cât mai aproape de locuirea individuală, folosind însă mijloacele relativ modeste 

ale caselor strânse una în alta, dar şi avantajele locuirii în comunitate. Va fi păstrat un regim jos de înălţime, 
fiind posibile suprapuneri parţiale ale locuinţelor, dar cu acces separat din exterior pentru fiecare din acestea şi 
curte proprie. 
 Studiul invită la punerea câtorva întrebări despre ce înseamnă a locui în comunitate (înţelegând, 
criticând, adaptând şi mergând mai departe de exemplele recente de tip condominiu, ansamblu rezidenţial, 
cohousing). Astfel o parte a terenului va căpăta o folosinţă comună, va fi curtea tuturor, în grija tuturor, oferind 
eventual spaţii şi funcţiuni suplimentare, care să completeze locuirea individuală. Nuanţarea unei folosiri mai 
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mult sau mai puţin private sau comunitare a terenului dat, cât şi deschiderea către vecinătatea existentă 
vor fi stabilite în urma construirii unui scenariu de locuire propriu fiecărei echipe de studenţi.  
 Tema îndeamnă de asemenea la considerarea folosirii cumpătate a mijloacelor arhitecturale şi a 
resurselor materiale şi economice, în sensul descris de întâlnirea dintre tema unor locuinţe relativ ieftine şi 
acutizarea întrebărilor legate de sustenabilitate în lumea de astăzi. Calitatea locuirii va fi căutată mai ales în 
recuperarea şi valorificarea curţii, a comunităţii, sau a vecinătăţii şi nu în excese dimensionale, formale sau 
constructive. Va fi favorizată accesibilitatea şi deplasarea pietonală mai degrabă decât circulaţia auto. 
 Regimul de înălţime şi ceilalţi indicatori urbanistici vor fi stabiliţi în urma analizei ca intenţie coerentă şi 
argumentată de ocupare şi de folosire a locului şi de integrare în vecinătatea existentă.  
 Sistemul constructiv şi materialitatea vor fi determinate în concordanţă cu obiectivele studiului, cu 
scenariul de locuire propus şi principiile arhitecturii durabile.  
 
OBIECTIVE / CRITERII DE EVALURE 
 Având ca pretext locuirea, vecinătatea şi comunitatea, tema CASA 2015 urmăreşte înainte de toate 
formarea unei conştiinţe critice şi etice privind mijloacele şi consecinţele arhitecturii. Aceasta se traduce în 
înţelegerea faptului că arhitectura intervine asupra ceva care se află deja acolo (ceea ce este deja construit 
sau ceea ce apare în mod natural, loc, folosinţe, activităţi, nevoi, oameni, materiale, etc.) în sensul înţelegerii, 
purtării de grijă şi întregirii acestui dat (sau dezvoltarea durabilă în sensul său prim). Peste acest "deja dat" 
se suprapun datele noi ale unei voinţe de a construi, formulate succint în tema de proiectare. În acest sens, 
principalele competenţe pe care parcurgerea temei încearcă să le formeze, ţin mai ales de capacitatea de a 
conştientiza, reformula şi continua firesc toate aceste date iniţiale. 
 - comunitatea - capacitatea de a reformula critic tema de arhitectură; felul în care pot sta mai multe 
case împreună; sensul, natura şi calitatea locurilor comune propuse;  
 - integrarea în vecinătate - înţelegerea şi asimilarea datelor pre-existente în loc şi timp (care se lasă 
descoperite treptat pe parcursul procesului de proiectare) şi a influenţei acestora asupra deciziilor arhitecturale; 
 - locuirea în interiorul şi în preajma casei - definirea, înţelegerea şi traducerea în proiect a nevoilor 
unor locuitori posibili; raportul şi relaţiile stabilite între ceea ce este privat şi ceea ce este comunitar; 
 - scenariul propriu de locuire "în comunitate" - capacitatea de a formula, reformula, dezvolta, urmări 
şi transmite un răspuns personal şi particular care implică transformarea, continuarea, evoluţia tuturor datelor 
prezente în proiect (vecinătate, comunitate, locuire); 
 - structura şi materialitatea - adecvarea sistemului constructiv şi a materialităţii la obiectivele studiului, 
la scenariul de locuire propus şi la principiile arhitecturii durabile; folosirea cumpătată a mijloacelor arhitecturale 
şi a resurselor materiale şi economice; chestionarea, înţelegerea şi redarea corectă a principiilor structurale şi a 
rezolvărilor de detaliu, în concordanţă cu  caracterul şi atmosfera spaţiilor propuse în proiect; 
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 - reprezentarea - adecvarea discursului şi a reprezentării la propriul scenariul de locuire în comunitatea 
propusă; caracterul unitar, acoperitor şi sugestiv al reprezentărilor grafice, machetei şi studiilor foto; calitatea şi 
claritatea textului argumentativ de prezentare a proiectului; 

 
REDACTARE 
 Studiul se va desfăşura în echipe de doi studenţi. Lucrările de concurs vor fi prezentate pe două 
planşe, format A1 (594x840mm), orientate vertical, diferitele piese fiind paginate conform layout-ului orientativ 
disponibil pe site-ul concursului. 
 
Piese obligatorii: 
 
- Plan de situaţie; Scara 1:1000 (conform limitelor indicate în layout); 

- Planul de ansamblu al parterului, cu indicarea locurilor comune şi a folosirii lor propuse; Scara 1:200 (conform 
limitelor indicate în layout); 

- Secţiune caracteristică de ansamblu, cu vecini, vegetaţie, etc.; Scara 1:200;  

- Vedere de ansamblu dinspre strada Someşului, cu vecini; Scara 1:200; 

- Planurile tuturor nivelurilor pentru o casă şi curtea ei, cu indicarea mobilării propuse pentru diferitele locuri/ 
camere şi a felului în care este folosită curtea; Scara 1:100; 

- 2 vederi şi 2 secţiuni pentru o casă; Scara 1:100; 

- O imagine de ansamblu încercând redarea atmosferei, a felului în care casele stau împreună şi a vieţii 
comunităţii (40x30 cm.);                      

 - Text argumentativ, în limba engleză (max. 1000 de caractere, fără a considera spaţiile);  
 
Piese opţionale: 
 
- Alte piese considerate necesare unei transmiteri cât mai complete şi sugestive a propunerii (studii fotografice în 
machetă, schiţe, colaje, scheme explicative, etc.);  
 
 

 


