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1. DATE GENERALE
Functiunea comerciala  impreuna cu alte functiuni complementare specifice, cum ar fi 

scoala  si  gradinita,  coexista  in  mod  obligatoriu  intr-un   centrul  de  interes  al  unui  cartier 
rezidential.  Prin  dimensiune,  imagine  şi  prin  serviciile  oferite,  FORMELE care  includ aceste 
FUNCTIUNI devin REPERE pentru zona. 

1.1. SCOPUL DIDACTIC.
-stabilirea unor repere, modele  cu ajutorul informatiilor obtinute din surse diverse.        
-formarea capacitatatii de a analiza, ierarhiza si structura informatia. 
-receptarea si corelarea datelor /informatiilor unui sit real prezentat.
-realizarea capacitatii de a intelege relatii si ierarhii functionale intre functiuni, grupe de 

functiuni
-stimularea  creativitatii  studentului  prin  intermediul  compozitiei    functionale  si 

volumetrice, aplicarea  cunostintelor  acumulate  de  la  proiectele  si   cursurile  anterioare, 
dezvoltarea abilitatiilor in vederea crearii  unei forme cu o functiune precizata in conditiile de 
integrare intr-un sit dat.

-intelegerea  demersului  legat  de  proiectarea  primului  obiect  de  arhitectuta  complex 
studiat,  obisnuinta  parcurgerii   anumitor  “pasi”  succesivi  necesari  in  studiu,  intelegerea  unor 
modalitatii  de studiu.

1.2. OBIECTUL STUDIULUI
Se propune a se realiza, cu ajutorul datelor oferite de tema, un spatiu public, o galerie 

comerciala  (G.C.),  in  care  se  vor  gasi  din  punct  de  vedere  functional,  magazine,  unitati  de 
alimentatie publica, dotari,  servicii.  

In planul de situatie anexat este indicat situl / teritoriul urban unde va fi amplasata G.C., 
subiectul prezentei teme de proiectare. 

1.3. CARACTERISTICI ALE FAMILIEI DE PROGRAME

            1.3.1. elemente ale comenzii sociale 

Galeria comerciala este un spatiu public cu functiune majoritara de comert cu amanuntul 
iar ca functiuni secundare complementare se utilizeaza in mod obisnuit alimentatia publica de 
tipul cafenelei sau cofetariei, locuri de joaca amenajate pentru copii,club, sala de fitness/forta  . 

1.3.2. clasificari şi tipologii (actuale) 

Majoritatea magazinelor incluse intr-o G.C. aduc produse si marfuri care asigura 
necesarul  locuitorilor din cartier pentru o perioada anume de timp. Conceptul de G.C. 
este   adaptat  si  clasificat  dupa  zona,  dupa  cartierul  unde  urmeaza  a  fi  proiectate  şi 
amplasate.
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            Astfel, o G.C. poate contine unele firme si retele comerciale diferite intr-un cartier de lux,  
şi  altele,  diferite,  intr-un  cartier   populat  de  cei  cu  venituri  mai  modeste  sau  pentru  tineri 
casatoriti. 

In final insa functiunile difuzeaza ca perceptie si inteles  intr-un astfel de loc.  Rezulta un 
spatiu public, zona a socializarii. 

Ideea flexibilitatii este un deziderat in conditiile in care functiunile interioare pot suferi 
transformari in functie de oferta si de raspunsul la oferta comerciala sau de alta natura. Conceptul 
se bazeaza pe module si flexibilitate . Finalitatea, scopul dorit este forma expresiva si capabila de 
sustinere a ideiilor.

1.3.3. definirea grupelor şi subgrupelor functionale de baza

O G.C. va satisface cerintele si nevoile urbane ale locuitorilor din zona propusă, prin 
subfunctiuni ale activitatii sale, corelate  cu necesitatile reale ale amplasamentului. 

Subfunctiuni ale unei G.C. pot fi urmatoarele:
1) Spatii Comerciale – magazine independente; 
2) Alimentatie Publica -  cafenea, cofetarii, etc; 
3)  Dotari  si  Servicii –  birouri  publice  si  /  sau  particulare,  prestări  servicii 

(reparatii), etc; 
4) Spatii Socializare – loc de joaca, sali de distractie, agrement, sport etc;

  Proportia  intre  aceste  subfunctiuni  si  dimensionarea  lor,  determina  in  mare  masura 
incadrarea intr-o categorie de lux sau într-o categorie medie, cu mai putine pretentii a G.C.
 Statisticile  arata  ca  un  CCC   isi  desfasoara  activitatea  optim  cu  proportiile  intre 
subfunctiuni astfel:

- Spatii Comerciale cca. 50%, 
- Alimentatie Publica cca. 10%, 
- Dotari si servicii cca. 10%, 
- Spatii de Agrement cca. 15%. 
(Tendinta este cresterea procentajului in mod invers)

Acesta proportie va fi adoptata in cadrul proiectului studiat.

1.3.4. valente urbanistice 

Din punct  de  vedere  urbanistic,  face  parte  din zona functionala  de  COMERT a unei 
structuri urbane existente. 

Această  funcţiune  poate  fi  admisă  /  permisă  şi  în  alte  UTR-uri,  de  ex.  intr-o  zona 
functionala MIXTA - Complexe, Centre Civice, sau chiar in Zone de AGREMENT- Zone Verzi, 
etc. 

Ea depinde insa de marimea,  amploarea,  tipul  de comert  si/sau de caracterul  U.T.R.-
ului.din zona studiată. 

NOTA: 

U.T.R –ul sau unitatea teritoriala de referinta, este o suprafata delimitata urbanistic,  
care din punct de vedere functional are un caracter omogen, cu o functiune predominata, pentru  
care sunt elaborate anumite reglementari urbanistice.

2



2.           ELEMENTE DE TEMA  
2.1. ELEMENTE DE INCADRARE IN ZONA SI PREZENTAREA SITULUI

2.1.1 Prezentarea cadrului general

Amplasamentul unde urmeaza  a se realiza G.C. face parte dintr-un cartier cu functiune 
mixta si anume: invatamant superior (Politehnica)  si cazarea aferenta, industrie si locuinte. 

2.1.2. Particularitati ale terenului si elemente de regulament

Descrierea parcelei : 

Amplasamentul  face  parte  dintr-o  structura  urbana  data  şi  cuprinde  un  teren  cu  o 
suprafaţa de cca. 25 000 mp, de care studentul va trebui să tină cont in rezolvarea atât a planului 
de situatie cât şi în relaţionarea amplasamentului (planului de situatie) cu functiunile invecinate. 
Terenul este plat orizontal.  Terenul provine din impartirea unui lot mai mare, dublu ca suprafata, 
amplasat la intersectia a doua artere majore de circulatie. 
            Vecinatatile amplasamentului studiat sunt complementare ca functiune: servicii, 
birouri, parc. Se anexeaza temei urmatoarele planuri:
- planul de incadrare in zona, scara 1 : 5000
- planul de amplasament scara 1 : 1000

Reglementari si coeficienti  urbanistici referitor la amplasamentul galeriei comerciale: 
-C.U.T. max(coeficient de utilizare a terenului) = 0.5;
-P.O.T. max (procentul de ocupare a terenului) = 25%;
-Hmax (inaltime maxima admisa la cornisa) = 10,00 m (P+1)
-Retrageri minimale: 10,00 m fata de toate laturile terenului

2.2.    PĂRŢI COMPONENTE ŞI DISPOZIŢII FUNCŢIONALE generale ale G.C.

2. 2.1 FUNCTIUNI (subfunctiuni)

A)  Magazine  independente     (MI)  ; (haine,  librărie,  decoratii,  anticariat, 
cosmetice, electronice, etc), gândite în sistem modular, flexibil, astfel încât in exploatare, alipirea 
sau  dezmembrarea modulelor sa fie realizată usor si rapid. Suprafata magazinelor individuale 
este stabilita procentual din aria construit desfasurata a G.C.  Aceasta suprafata va fi impartita pe 
module in ideea sustinerii flexibilitatii. Suprafata unui modul este de 30,00-50,00mp cu un front / 
deschidere la circulatia publica de min. 3,00 ml. El va cuprinde spaţiul de vânzare, un  depozit de 
cca 20% din suprafaţa MI si un vestiar cu grup sanitar pentru personal.  

B) Dotari si servicii   (DS);    (banca, posta, curăţătorie eco, etc). 
Numarul  si  suprafata spaţiilor destinate DS sunt  stabilite  procentual  din aria construit 

desfasurata  fiind  gândite  în  acelaşi  sistem modular.   Suprafata  minima  si  gandirea  spatiilor 
afectate DS va fi asemanatoare cu cele ale MI, în timpul exploatarii G.C., modulele ocupate de 
DS putând permite schimbari usoare si rapide.

C) Alimentatie publica   (AP)  ,  functiune propusa: cafenea.
             O cafenea, sau oricare alta AP are in componenta  2 functiuni distincte: 

a) zona de preparare cu anexele sale (depozite,  birouri,  vestiare şi  grupuri sanitare 
personal); 

b) zona aferenta consumului; 
Suprafata destinata AP este stabilita procentual raportat la aria construit desfasurata a G.C.
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D) Hol Central   (HC):    functiune complexa care structureaza intreg conceptul. 
HC este zona de legatura (nodul) între circulaţia pietonala orizontala si eventual verticala, 

este cea care asigura “aderenta” si ‘lipirea” tuturor functiunilor. 
HC se compune din urmatoarele parti principale: 

1)  Accese  din  G.C.  cu  legaturi  facile  la  zona  de  anexe  pentru  public  şi  la 
circulatiile verticale către subzone functionale. 

2) Zona de anexe pentru public (informare, depozitare obiecte vizitatori, grupuri 
sanitare ); 

3) Zona propriu-zisa a holului, cu zona de odihna, socializare, spatii de asteptare 
si joaca a copiilor, eventual zona de consum etc; 

             Proportiile HC-ului joaca un rol important in realizarea gradului de confort al G.C.. Aria 
construita (Ac) a HC-ului va fi cuprinsă intre 10%-15% din totalul suprafata construita galeriei 
comerciale.

E)   Spatii Tehnice si Adminstrative   (TA)  , 

Spaţiile  anexe,  asigura  incalzirea,  aerisirea/ventilatia,  racirea  aerului  din  spaţiile 
interioare, precum si alimentarea cu apa, energie electrica sau gaze naturale.

Se vor proiecta incaperi pentru tablou electric de cca.. 6,00mp, camera generatorului cu 
combustibil lichid cca. 20,00mp, o incapere pentru  rederesoare de  cca. 6,00mp, camera pentru 
telecomunicatii de  cca. 4,00mp,  grup  sanitar minimal  pe  sexe,  biroul  managerului cca 
15,00mp, camera de  supraveghere electronica  de  cca. 10,00mp legată de o  camera de garda 
dotata cu un  oficiu  - spatiu minimal de preparare a hranei, un  depozit  de 15,00mp,  camera de 
prim ajutor de 12,00 mp. 

Aprovizionarea magazinelor si a celorlalte spatii se face pe timpul noptii fara a necesita 
trasee de circulatie separate pentru aceasta activitate.

F) Zona exterioara   (ZE)  , 

 In cadrul Z.E. se disting doua zone mari: 
1. - zona pentru Circulatia carosabilă  şi Parcaje 

              În această zonă sunt prevazute aleile carosabile de acces pe amplasament, atât pentru 
vizitatori cât şi pentru personal.
              Tot din această zonă fac parte şi parcajele pentru autoturismele  vizitatorilor şi ale 
personalului  ce  deserveşte  G.C.  Numarul  de  parcaje  se  stabileste  conform  normativelor  in 
vigoare,  luându-se  în  calcul.  un  loc  de  parcare  la  20,00  mp din  aria  utila  (Au)  a  tuturor 
functiunilor din  galeria comerciala. 
            Sunt preferabile solutii de parcare la nivelul solului.

2.  -  zona  pentru  Circulaţia  pietonală  exterioara, descoperită  si/sau  semidescoperită, 
destinată vizitatorilor, cuprinde: zone verzi, de destindere, alei, terase, pergole, mobilier urban, 
etc.

2.3 ELEMENTE TEHNICE
INDICATII PRIVIND SISTEMUL CONSTRUCTIV

In general centrele comerciale moderne sunt executate pe un sistem de structura usoara: 
metal.   Este sistemul care satisface cerinta deschiderilor mari. La interior se folosesc materiale de 
compartimentare  si  inchideri  usoare,  “uscate”,  care  au  rapiditate  in  executie  etc.  Finisajele, 
compartimentari, inchiderierile sunt la alegerea studentului care va opta pentru materiale ce vor 
sustine imaginea G.C. Modalitatea de acoperire este de asemeni optiunea studentului.
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2.4 CERINTE SUPLIMENTARE ŞI RECOMANDĂRI.
IMAGINE, VOLUMETRIE,  INCADRARE IN ZONA
Imaginea si volumetria fac parte dintre principale scopuri urmarite in studiul propus. In 

final trebuie obtinuta o solutie care sa se integreze in situl propus, sa raspunda functiunii integrate 
si sa fie un reper pentru zona. 

3. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI cuprinde 4 faze
3.1. DOCUMENTAREA:

Faza 1. Faza foarte importanta in care studentul va insemna observatii personale si va 
colecta  un numar de proiecte din carti, reviste sau alte surse.

Documentarea va fi concretizata in final prin realizarea unor fise, numerotate si semnate, 
pentru  minimum  5  proiecte/exemple.  Fiecare  fisa  trebuie  sa  cuprinda  planurile,  fatadele, 
sectiunile si perspectivele semnificative ale exemplelor alese, desenate cu mana (nu fotocopii), 

Fiecare exemplu va fi  insotit  de date privind autorii,  anul constructiei,  tara,  contextul 
arhitectural al vremii si motivatia alegerii exemplului de catre student.

Minim 2 exemple, din cele 5, trebuie sa priveasca exemple de arhitectura construite in 
ultimii 5 ani.

       Din cele 5 exemple  va fi  ales unul  impreună cu studentul.  Acest  exemplu  va sta, 
obligatoriu, la baza proiectului elaborat, ca model, sursa de inspiratie. La explicarea şi notarea 
proiectului se va ţine cont de acest aspect.

Evaluarea documentatiei se va face in a 3-a sedinta de atelier si va fi consemnata ca atare, 
ea reprezentând 20% din nota finală a proiectului.    

Documentarea (faza 1) va fi notată şi va fi atasata predarii finale, pentru a putea intelege 
felul in care exemplele studiate au avut impact in cadrul elaborării proiectului.

3.2. CALENDARUL ETAPELOR DE PROIECTARE

Prezentarea  proiectului:  pe  data  de 15.02.2011,  ora  10.00  pentru  grupele  de 
dimineata si ora 15.00 pentru  grupele de dupa amiaza.

Faza 1.   Documentare, redactare şi întocmirea documentaţiei.
Faza 2.   Elaborarea schemei de functionale corelat cu volumetria, plan de situaţie
Faza  3.    Redactare  preliminara  a  planurilor: plan  de  situaţie,  plan  parter,  eventual 

supantă.
Faza  4.   Predarea finala:  pe  data de  31.03.2011,  la  atelierul  fiecarei  grupe,  pentru 

grupele de dimineata - intre 9.00 - 11.00, pentru grupele de dupa amiaza - intre 15.00-17.00.
Judecata  mare  a  proiectelor  va  avea  loc  în  sedinta  urmatoare  dupa   predarea 

proiectului .

3.3. REDACTAREA PROIECTULUI

             Faza 4. Redactarea finala se va face pe formate 500x700mm, intr-o tehnica la alegere - 
NU este permisa redactarea pe calculator. 
             Sunt obligatoriu de realizat  urmatoarele piese:

1. Plan de situatie cu amplasarea constructiei, amenajari, accese, etc. scara 1/200
2. Planurile tuturor nivelelor, mobilate si cu cote generale, scara 1/100
3. O sectiune caracteristica, scara 1/100
4. Fatade prezentate color, scara  1/100
5. Axonometrie izometrica (detaliata ) sau perspectiva, scara 1/200
6. Macheta cu reprezentarea volumetriei ansamblului, scara 1/500.

5



3.4. CONDIŢII DE PREDARE

           Predarea proiectului se va face si in format jpg. pe CD-ROM
            Toate materialele (eseuri, texte, schite,desene, etc.) vor fi predate cu borderou si vor avea  
in partea dreapta jos urmatorul cartus (18 x 3 cm):            

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ARHITECTURA 
Ciclul : I (primar) / semestrul 4

PROIECT NR.

GRUPA NUME SI PRENUME SEMNATURA 
STUDENT

SCARA TITLU PROIECT FAZA

STUDENT
PROFESOR DATA TITLU PLANSA NR. PLANSA
ASISTENT

4.  ELEMENTE  DE  REGULAMENT  –  CONDIŢII  de 
PROMOVARE
Proiectele  studentilor  sunt  rezultatul  dialogului  permanent  intre  cadrele  didactice  si 

studenti, in litera si spiritul temelor de proiectare specifice si regulamentului in vigoare la 
disciplina Proiectare. La fiecare sedinta de atelier corecturile studentilor vor fi datate si 
semnate de catre indrumatorii de atelier. Toate corecturile semnate si efectuate in perioada 
de elaborare a fiecarui proiect in parte vor alcatui o mapa care, in mod obligatoriu, va 
insoti fiecare proiect la predarea acestuia. Nerespectarea acestor condiţii atrage nota 1.

Este obligatorie prezentarea studiilor de fatada si volumetrie cu doua saptamani inainte de 
predarea finala a proiectului. 

Este obligatorie prezentarea la corectură, a schitelor prezentate la corecturile anterioare.

Pentru promovarea proiectului sunt necesare: prezenţa 80% şi min. 4 corecturi,  cate o  
corectura  pentru  fiecare  faza. Nerespectarea  acestei  condiţii  precum  şi  abaterile  de  la  
prevederile temei (lipsa piese, nerespectarea scarii pieselor prezentate,  întârzierea predarii....)  
vor conduce la  notarea lucrării cu nota 1.    

Piesele desenate redactate identic sunt eliminate de la judecata si vor fi considerate piese  
lipsa, notarea lucrării se va face cu nota 1.

5. NOTAREA
 CRITERII DE EVALUARE. 

Criteriile  de  evaluare  sunt  realizate  pe  baza  corectitudinii  si  calitatii  rezolvarilor 
functionale, formale si constructive ale proiectului si sunt corelate cu elemente de apreciere a 
participarii la atelier (calitatea si numarul studiilor prezentate la corectura):

- calitatea şi profunzimea cercetării şi documentării - 1 punct
- coerenţa şi consecvenţa abordării etapelor de studiu -  1 punct
- corectitudinea şi calitatea arhitecturală a soluţiei, cu
  rezolvarea relatiilor cu vecinatatile - 1 punct                  
- rezolvarea planului de situatie - 2 puncte
- solutie functionala - 2 puncte
- plastica fatadelor - 2 puncte
- imagine spatiala, prezentare - 1 punct
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