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CONCURS INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII 
LICEUL NICOLAE BĂLCESCU 

  
RAPORTUL JURIULUI  

DATĂ:  05.11.2021 - 07.11.2021 
LOC: CLUJ ARENA, CLUJ 

  

1.JURIUL 

• Membri titulari: 
arh. Horia Marinescu – Austria 
arh. Ștefan Tuchilă – Franța  
arh. Mihaela Criticos – România 
arh. Johannes Bertleff – România 
arh. Daniel Pop – reprezentant Autoritate Contractantă 
arh. Mariana Michiu – reprezentant OAR Filiala Transilvania 
arh. Șerban Patrulius – România 
 

• Membri supleanți: 
arh. Maria Duda – România 
arh. Daniela Calciu – România 

 

2.ORGANIZAREA JURIULUI 

Toți membrii Juriului au fost prezenți la sesiunile de Jurizare, conform componenței 
anunțate în Regulamentul Concursului. Președinte al Juriului a fost ales în unanimitate 
arh. Horia Marinescu.  

Alături de Juriu au fost prezenţi în calitate de: 
• Coordonator concurs / Președinte al Comisiei tehnice: arh. Mirona Crăciun 
• Consilier profesional: arh. Elena Stoian 
• Secretar jurizare: arh. Ilinca Pop 

  
În concurs s-au prezentat 26 proiecte. Toate proiectele au respectat prevederile 
Regulamentului Concursului în ce privește procedura Secretariatului de primire.Astfel, în 
procedura de Comisie tehnică au intrat 26proiecte. 
  
Președintele Comisiei Tehnice a prezentat Juriului Raportul Comisiei Tehnice întocmit în 
urma verificării respectării cerințelor formale ale Temei și Regulamentului. Proiectul 103 nu a 
prezentat Propunerea Financiară (încălcând Regulamentul concursului, pct. 2.3.4 și pct. 
3,6.2), iar proiectul 121 a încălcat prevederile privind anonimatul, prin ștampilarea Propunerii 
Financiare (încălcând Regulamentul concursului, art. 3.7). Prin urmare, Comisia Tehnică a 
propus Juriului descalificarea proiectelor cu numerele de concurs 103 și 121.  
Juriul a decis în mod unanim descalificarea proiectelor cu numerele de concurs 103 și 121. 
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In jurizare a fost admis un număr de 24de proiecte. 
 
  
3.CRITERII DE ATRIBUIRE: 
În aprecierea soluțiilor, pentru fiecare criteriu se vor acorda punctaje între 0 și un maximum 
exprimat la fiecare criteriu.Punctajul maxim este 100 puncte, ponderile criteriilor fiind 
explicitate detaliat după cum urmează: 
 
A. SATISFACEREA CERINȚELOR FUNCȚIONALE și ARHITECTURAL - URBANISTICE 
60% din evaluarea finală (maxim 60 puncte)  
Evaluează pe o scară de la 1 la 60 respectarea cerințelor minimale cerute prin tema de 
concurs. Se calculează prin suma punctelor acordate de juriu pentru următoarele aspecte: 
 
A1. Calitatea intervenției urbanistice– maximum 20 puncte 
Se vor puncta următoarele:  

• integrarea intervențiilor noi în zona construită protejată, respectarea reglementarilor 
și condiționărilor impuse de protecția zonei, considerarea relației cu vecinii etc. - 
maximum 12 puncte 

• peisajului urban propus (rezolvarea amenajărilor urbane, a zonei carosabile / 
pietonale, a zonelor de parcare, tranzițiilor între spațiile publice și ansamblul liceului, 
modul de relaționare cu fondul construit și vegetal existent etc.) – maximum 8 puncte 

 
A2. Calitatea arhitecturală a soluției propuse – maximum 20 puncte 
Se vor puncta următoarele:  

• respectarea programului, respectarea standardelor și normelor în ce privește clădirile 
școlare, săli de sport etc. – maximum 5 puncte 

• valoarea arhitecturală, calitățile conceptului de arhitectură – maximum 5 puncte 
• funcționarea propunerii de ansamblu și optimizarea relației între funcțiuni - echilibru 

dintre suprafețele ocupate de sălile de clasa și restul spațiilor (laboratoare, cabinete, 
spații comune etc.), versatilitatea și flexibilitatea utilizării spațiilor (comune, și nu 
numai) – maximum 5 puncte  

• calitățile spațiale, ambientale și de iluminat natural în școală – maximum 5 puncte 
 
A3. Valoarea tehnică: conceptul energetic și mijloacele de realizare – maxim 10 
puncte 

• fezabilitatea intervenției de structură / constructivă – maximum 2 puncte 
• conceptul energetic în relație cu reglementările actuale referitoare la economia de 

energie (și nZEB) – maximum 2 puncte 
• materiale folosite și abordarea unor principii de dezvoltare durabilă – maximum 2 

puncte 
• economia și raționalitatea mijloacelor de realizare a proiectului în vederea limitării 

costurilor de construcție și de exploatare – maximum 2 puncte 
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• posibilitatea de etapizare a intervențiilor astfel încât să mai poată fi organizate 
activități școlare pe perioada lucrărilor – maximum 2 puncte 
A4. Criteriul financiar – maximum 10 puncte 
Se vor puncta:  

• Cea mai bună ofertă din punct de vedere economic – 5 puncte.  
Neîncadrarea conduce la descalificarea proiectului. 

• Raționalitatea și sustenabilitatea soluției funcțional-spațiale în raport cu plafonul 
maximal estimat pentru investiție - maximum 5 puncte.  

 
B. VALOAREA ARHITECTURAL-URBANISTICĂ ADAUGATĂ A PROPUNERII 
40% din evaluarea finală (maxim 40 puncte)  
Evaluează pe o scara de la 1 la 40 valoarea urbanistică și arhitecturală a soluției propuse. 
Se calculează prin suma punctelor acordate de juriu pentru următoarele aspecte:  
 
B1. Expresivitatea plastică a intervenției propuse în sine și în relație cu zona protejată  
– maxim 20 puncte 

• construcții noi – maximum 10 puncte 
• relația dintre intervențiile noi și zona protejată – maximum 5 puncte 
• amenajările urbane - maximum 5 puncte 

 
B2. Caracterul, calitatea și atmosfera spațiilor propuse – maxim 10 puncte  

• ambianța interioară - maximum 5 puncte 
• ambianța exterioară – maximum 5 puncte  

 
B3. Calitatea și claritatea reprezentării ideilor astfel încât să ilustreze capacitatea 
concurentului de a pune în opera proiectul propus – maxim 10 puncte.  
 
Algoritmul de calcul pentru evaluarea finală a proiectelor este următorul:  
Punctaj final (maxim 100 puncte) = punctaj criteriu A + punctaj criteriu B  
Punctaj criteriu A (maxim 60 puncte) = A1+A2+A3+A4 
Punctaj criteriu B (maxim 40 puncte) = B1+ B2+B3 
 
4. DESFĂȘURAREA JURIZĂRII – MODUL DE LUCRU 
  
Sesiunile de lucru ale Juriului au fost precedate de o vizită pe situl concursului. În 
continuare, Consilierul Profesional, arh. Elena Stoian, a prezentatTema concursului, cu 
explicarea detaliată a particularităților ariei de intervențieși a cerințelor înaintate către 
participanți.  
 
S-a convenit ca selecția proiectelor să se realizeze prin mai multe runde de analiza 
pentru departajarea soluțiilor. 



 

4 
 

Juriulși-a stabilit următoarea metodă de lucru: 

 
Runda I 
 
Într-o primă rundă, Juriul a analizat cele 24 de proiecte individual, în baza criteriilor de 
atribuire, și în ansamblul cerințelor exprimate prin Tema de concurs. 
 
O dezbatere colectivă a urmat analizei individuale, în urma căreia au fost selectate 
proiectele care oferă un răspuns favorabil, per ansamblu, cerințelor specifice ale Temei și 
Criteriilor de atribuire, discutând probleme legate de amenajarea urbană, de intervenția în 
zonă protejată și cele care țin de programul de arhitectură vizat de Temă. Patru proiecte 
au fost eliminate în această rundă de departajare. 
 
Cele douăzeci de proiecterămase după prima rundă au fost:100, 101, 102, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125.  
 
Runda II 
 
Sesiunile Juriului au continuat cu analiza fiecăruia dintre cele douăzeci de proiecte care 
au trecut cu succes de prima rundă. Proiectele au fost evaluate, în continuare, conform 
Criteriilor de atribuire și cerințelor Temei de concurs. Membrii Juriului au analizat mai întâi 
individual fiecare dintre proiecte, urmând să dezbată detaliat, în colectiv, abordările 
specifice ale fiecărui proiect în ce privește toate considerentele descrise de Criterii și 
Temă, zona protejată, atenția la spațiul public urban adiacent și strategiile de intervenție, 
funcționalitatea generală a soluțiilor spațialepropuse și înțelegerea programului 
arhitectural și a nevoilor utilizatorilor.  
 
În urma acestei runde de dezbatere, au fost eliminate șase proiecte. 
 
Proiectele selectate pentru a merge mai de parte în a treia rundă au fost: 100, 101, 102, 
104, 106, 107, 109, 110, 114, 116, 118, 119, 123, 125. 

Runda III 

Juriul a continuat analiza proiectelor rămase în dezbatere, căutând să identifice acele 
proiecte care demonstrează o înțelegere temeinică a particularităților zonei studiate și 
care răspundtuturorcerințelorîntr-un mod optim, folosind criteriile de atribuire și 
raportându-se la cerințele Temei de concurs.  
 
În cadrul acestei runde au fost eliminate cinci proiecte.  
 
Proiectele care au fost selectate în urma acestei runde au fost proiectele cu numerele de 
concurs 100, 101, 102, 104, 106, 107, 114, 116, 118. 
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Runda IV 

Cele nouă proiecte rămase în concurs au fost evaluate în continuare de către Juriu, cu o 
concentrare particulară pe rezolvarea cerințelor fixe înaintate concurenților și urmărind 
fiecare dintre criteriile de atribuire descrise în Tema concursului.  
 
În cadrul acestei runde au fost eliminate patru proiecte.  
 
Cele cinci proiecte care au fost selectate în urma acestei runde au fost proiectele cu 
numerele de concurs 100, 102, 104, 107, 118. 

Runda V 

Juriul a continuat analiza celor cinci proiecte rămase în dezbatere, în vederea stabilirii 
celor mai bune răspunsuri acordate de concurenți atât la nivel de ansamblu, cât și la nivel 
de detaliu, în acord cu cerințele și criteriile de atribuire exprimate prin Temă.  
 
Cele trei proiecte selectate în urma acestei runde au fost:100, 104, 118. 

Runda VI – Acordarea premiilor 

Juriul a hotărât: 

Se acordă premiul I, contractul de proiectare cu o valoare estimată la nivelul sumei de 
2.499.780 LEI fără TVAproiectului cunr.100. 

Se acordă premiul II în valoare de 83.000 RON, inclusiv TVAproiectului cunr.118. 

Se acordă premiul III în valoare de 41.500 RON, inclusiv TVA,proiectului cunr. 104. 

 
5. DECLARAȚIA JURIULUI 
 
Concursul internațional de soluții pentru Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-
Napoca 2021 
 
Premierăromânească absolută 
 
Avem în fața noastră rezultatele unei premiere romanești absolute:  
primul concurs public pentru realizarea unei scoli, organizat de Ordinul Arhitecților din 
Romania, după 1989. Clujul merită complimentul nostru pentru aceasta inițiativaatât de 
importantă. Căci, așa cum constatăm cu toțiiîn aceasta perioadă tragică de pandemie, 
educația e un punct esențialîntr-o societate.  
Au lipsit de asemenea, în spațiul cultural romanesc, și studiile de specialitate pe tema 
arhitecturii școlare contemporane sau a relației dintre pedagogia actuala și cadrul construit 
în care ea se desfășoară. 
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Toate acestea ne-au pus pe noi, ca juriu, într-opoziție de pionierat și implicit de mare 
responsabilitate, nu doar pentru rezultatul imediat al acestui concurs, ci și pentru exemplul 
pe care urma săîl statuam cu alegerile făcute pentru unul sau altul dintre proiecte. 
 
Ca și când această premieră nu ar fi fost suficientă, tema nu a fostsimplă – pentru că:  
1) arhitectura unei școli contemporane e complexăîn sine; 
2) inserția noii școli se face într-un sit protejat și într-un oraș cu o istorie care obligă; 
3) soluția trebuie săîntregească o clădire istorică de școală, care are, în sine, o anumită 
forțăși prezență, fapt care constituie o provocare suplimentară. 
 
Astfel, soluționarea acestor daturi într-o unitate perfecta nu a fost ușoara pentru participanți, 
dar au cu toțiifelicitările juriului pentru efortul lor important de pionierat. 
 
La fel, juriul a trebuit sa pondereze în mod complex între soluții cu accente diferite, între 
plusurile și minusurile lor. Și, ca în orice concurs, în special unul cu cerințe complexe, juriul 
nu a găsit un proiect perfect, însă a putut identifica câteva proiecte pe care le 
considerăsoluții optime,în care prevalează concepte interesante, fărăscăderi majore și cu 
eventuale detalii perfectibile. 
 
Excelența nu e extravaganță, ci adecvare 
 
Juriul consideră căîn acest moment de pionierat e necesară o căutare a soluțiilor echilibrate 
în locul gesturilor de excepție– cele pe care le așteaptă deobicei publicul de arhitectură. 
Credem ca poziția„ardelenească”, a unei raționalități modeste, consecvente și reținute, e mai 
adecvată momentului si temei. Am căutat implicit, urmând un anumit spiritus loci, o soluție 
care să exceleze prin adecvare, nu prin extravaganta. E vorba, nu în ultimul rând, de datoria 
societății noastre de a servi generațiile viitoare, caci asta înseamnă, în esența, pedagogia. Și 
dacă e vorba de o datorie, e mai potrivit, credem noi, un cadru construit care sa servească 
copilul și adolescentul, în loc săfacă afirmații glorificatoare de orice fel. Construcția respectă, 
nu modelează. Gloria nu aparține arhitecturii, ci omului care o locuiește, în sensul cel mai 
larg.  
 
Despre trăsăturile comune ale proiectelor câștigătoare 
 
Context 
E interesant de observat cum clădirea existentă a școlii vechi, de la 1894, reușește 
săpăstreze o relație buna cu casele dimprejur, chiar daca e evident mai mare decât ele. 
Volumul ei simplu, dar modulat prin ornamentica clasică la o scara umana, în combinație cu 
banda de gradină care o înconjoară, contribuie admirabil la spațiul urban dimprejur, cu o 
sobrietate firească. Simplitatea mijloacelor prin care aceastăclădire clasicăreușește să 
convingă a așezat destul de sus ștacheta pentru noile soluții propuse de concurenți, care vin 
să creeze un nou ansamblu în dialog, la 127 de ani distanță de la data construiriiclădirii 
vechi.  
Deasemenea, remodelarea canalului Morii și a spațiului public se înscrie în aceeași revenire 
la rădăcinile acestor locuri, însa pe un palier nou, contemporan. Căci balastul simbolic sau 
material al secolului XX, produs de spațiile aglomerate de automobil și de betonarea unui 
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curs de apăaltădată pitoresc e acum, prin acest concurs, aruncat peste bord și înlocuit cu o 
deschidere care e orientata „înapoi către om și înapoi către natură!”. 
 
Soluție 
Juriul a convers treptat către alegerea unor soluții care, așa cum spuneam mai sus, au tins 
către o adecvare nespectaculoasă la context și la funcțiune, și care au unificat cu simplitate 
eleganța noului. Prin configurația dată a temei complexe, aceasta convergență către o 
anumită claritate și simplitate a rezultat în mod firesc și rațional. 
 
Din punctul de vedere al juriului, soluțiile de pe primele locuri reușesc acest lucru prin două 
tipuri mari de rezolvare:  
1) un spațiu central liber ca nucleu al noii compoziții construite. 
2) un dialog între două corpuri centrale – unul vechi, celălalt nou – de o claritate clasică, dar 
pe cât posibil nedatată (atemporală). 
 
A câștigat,în final, după dezbateri lungi, o soluție care s-a remarcat prin suplețe, flexibilitate, 
o anumită modestie fireasca în raport cu contextul și care promite o punere simplăîn operă. 
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6. CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI 

PROIECTUL CUNR. DE CONCURS 100 – PREMIUL I 
 
Proiectul câștigător se remarcă prin simplitatea și claritatea conceptului de intervenție, care 
reușește să răspundă problematicii complexe a temei și a unui amplasament dificil, 
caracterizat prin eterogenitatea formelor urbane și a tipologiilor arhitecturale. Principala 
calitate a propunerii constă în concilierea unor cerințe aparent divergente: potențarea 
valorilor arhitectural-urbanistice existente și modernizarea zonei; reverență față de trecut și 
afirmare a noului; imagine de prestigiu și expresie contemporană; deschidere spre spațiul 
public și introvertire a spațiului educațional.   
Intervenția propusă creează, la 127 de ani distanță, o replică contemporană a vechiului liceu 
„Nicolae Bălcescu”, prezență ce se impune prin scara umană, eleganța firească și nobila 
simplitate a clasicității. Proiectul reușește să reîntrupeze aceste calități ale arhitecturii vechi 
clujene fără a face rabat de la modernitate și fără a pastișa modelul istoric. 
 
A1. Soluția propusă reprezintă o intervenție bine integrată în contextul zonei, în deplin acord 
cu scara clădirilor reprezentative (clădirea liceului, Spitalul CAS, Biserica Luterană) și 
evidențiind prin gabarit și tratare statutul funcțiunii educaționale în raport cu clădirile de locuit 
din zonă. Corpurile nou propuse preiau direcțiile impuse de aliniamentele străzilor Argeș și 
Nicolae Bălcescu, precum și de limitele parcelei, prin volume simple, care nu depășesc 
regimul de înălțime al clădirilor învecinate și se subordonează dominantei reprezentate de 
clădirea istorică a liceului. 

Preocuparea pentru peisajul urban se traduce printr-o atentă detaliere a zonelor de interes 
reprezentate de intersecții și de accesele în incinta liceului (marcate prin largo-uri), dar mai 
ales de amenajarea unitară a promenadei de-a lungul Canalului Morii, în paralel cu 
încurajarea circulației pietonale și cu bicicleta, pe traseul străzii Argeș.  
 

A2.Proiectul reînvie tradiția clădirilor pentru învățământ organizate în jurul unei curți 
interioare gândite ca nucleu al ansamblului – un spațiu unic ce contrabalansează multiplele 
volume construite. Funcțiunile principale sunt clar și distinct repartizate în corpurile de 
clădire care definesc incinta: ciclul gimnazial în corpul vechi al liceului, ciclul primar în corpul 
nou dinspre strada Nicolae Bălcescu și ciclul liceal în corpul nou dinspre strada Argeș, în 
timp ce a patra latură a parcelei este ocupată de sălile de sport. Biblioteca și o sală 
multifuncțională (care se poate transforma în sală de mese) ocupă zona centrală a clădirii 
vechi, cu deschidere atât spre cele două curți interioare, cât și spre noua incintă.  

Cele trei cicluri de învățământ, deși separate în trei corpuri de clădire distincte, sunt în 
același timp conectate, păstrând prin urmare un anumit grad de flexibilitate și posibilitatea 
reorganizării claselor in funcție de fluctuația anuală a numărului de elevi. Centralitatea 
compoziției permite de asemenea  o utilizare liberă și flexibilă a incintei, nedefinind a priori și 
obligatoriu zone separate, lăsând loc pentru utilizări variate și perpetue reinterpretări 
spațiale. 
Claritatea conceptului funcțional, care asigură o eficientă utilizare a spațiilor, este dublată de 
o corectă apreciere a ponderii fiecărei funcțiuni și de comunicarea fluidă între corpurile de 
clădire, datorată cursivelor și rampelor de acces. Spațiul incintei include o grădină interioară 
care devine centrul ansamblului și un teren de fotbal adiacent sălilor de sport, la care se 
adaugă un teren de baschet amenajat pe terasa acestora. 
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Modelul claustrului este susținut printr-un portic unificator care leagă clădirea istorică de 
corpurile noi ale spațiilor de învățământ, completat pe latura de vest prin gradene orientate 
spre terenul de sport.  
Spațiile educaționale nou propuse sunt protejate la parter prin porticuri spre curtea 
interioară, iar spre stradă prin șiruri de arbori și spațiile-tampon create de cadrele de beton 
proeminente care se percep ca porticuri, fără a fi circulabile. 
A3.Proiectul propune pentru corpurile noi o structură din beton armat care susține 
regularitatea spațiilor destinate activităților didactice și sportive. Conceptul energetic de 
ansamblu apelează la soluții inovatoare (acoperișuri verzi, panouri fotovoltaice), dar și la 
rezolvări tradiționale bazate pe elemente arhitecturale precum porticurile și copertinele care 
asigură protecția solară.      

B1.Intervenția propusă se remarcă prin sensibilitatea integrării noului în contextul zonei și în 
special prin raportarea la clădirea istorică a liceului „Nicolae Bălcescu”. Tratarea 
arhitecturală a corpurilor noi dispuse spre stradă reinterpretează într-un limbaj actual 
expresia stilistică sobră, de factură neo-renascentistă, a vechiului liceu. Noile fronturi preiau 
partiția orizontală specifică arhitecturii clasice și respectă atât registrele fațadelor istorice, cât 
și, la parter, ritmul traveelor, pe care îl dublează la etaj. Prin retragerea registrului superior și 
proporțiile generale, corpurile noi se racordează cu ușurință și cu o respectuoasă reținere la 
scara contextului urban istoric și se înscriu în atitudinea generală a proiectului, caracterizată 
prin modestie și reținere elegantă. Echilibrul proporțiilor și simplitatea plasticii arhitecturale 
conferă ansamblului ținuta și gravitatea necesare unei instituții de învățământ, exprimând în 
același timp, prin dialogul între vechi și nou, continuitatea unei tradiții de prestigiu. 

B2.Compoziția se bazează pe complementaritatea dintre volumele construite și marele 
spațiu central care coagulează întregul ansamblu. Sobrietatea curții interioare sugerează 
recluziunea și liniștea necesare învățării și accesului la cunoaștere, amintind de modelul 
claustrului monastic, preluat încă de la origini de programele școlare, dar și de agora clasică 
închisă perimetral. Cu toate acestea, gestul unificator al copertinei care leagă clădirea veche 
cu cele noi evita monumentalitatea, iar spațiul incintei rămâne aerat și permeabil datorită 
porticului, marilor suprafețe vitrate și gradenelor care formează un amfiteatru în aer liber. 

B3. Pentru ilustrarea cât mai relevantă a principiilor de intervenție, proiectul include o serie 
de scheme ale conceptului de ansamblu și detalii axonometrice ale amenajărilor urbanistice. 
 
Recomandări 
Este necesară verificarea în detaliu a structurii portante, dar și a iluminării holului din zona 
curții circulare, păstrând intențiile spațiale și coerența proiectului. 
Tratarea peisajeră a vegetației din jurul Canalului Morii, din punct de vedere al biotopului și a 
relației dintre spațiul străzii și planul apei ar putea fi aprofundată. 
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PROIECTUL CUNR. DE CONCURS 118 – PREMIUL II 
 
Proiectul propune o extindere sub forma unei clădiri unice, situată în proximitatea volumului 
existent și articulată cu acesta printr-o pasarelă cât și prin curtea de acces, care distribuie 
ambele corpuri ale liceului. În plus, echipa de proiect propune o reconfigurare a aripii 
centrale a clădirii, gândită pentru a optimiza accesul principal și distribuția către etaje. 
Terenurile de sport, situate în extremitatea nord-est a terenului, sunt integrate coerent în 
arhitectura ansamblului prin intermediul a doua porticuri. Acestea sunt generate la nivelul 
parterului de clădirea nouă și constituie o extindere naturală a tramei și materialității fațadei, 
care va acompania întreaga lungime a sitului. Propunerea include și posibilitatea utilizării 
terenurilor de sport de către public, în acest caz porticurile sunt folosite ca un filtru flexibil 
între spațiul privat și cel public. 

Juriul a apreciat așadar acest proiect, pentru răspunsul adecvat la cerințele sitului și la 
constrângerile funcționale generate de program, precum și pentru nivelul înalt de calitate al 
arhitecturii propuse, în relație cu funcțiunea viitoarei clădiri. 

A1. Juriul a apreciat calitatea și coerența intervențiilor propuse de-a lungul Canalului Morii, 
dar mai ales desenul spațiului public în dreptul intrării create pe strada Argeș. Proiectul 
preconizează o lărgire a trotuarului, atât în dreptul accesului în clădirea nouă dar și pentru 
zona sportiva, ce va putea fi deschisă publicului, în complementul utilizării în cadrul activității 
liceului. Un alt punct interesant al acestei propuneri este preocuparea pentru modul în care 
acest viitor spațiu public se va integra și articula cu restul orașului, alături de propunerea 
făcută pentru decopertarea și utilizarea canalului. Pe partea opusă a terenului, clădirea nouă 
se retrage față de limita străzii Nicolae Bălcescu, lăsând loc unei amenajări de spațiu public 
cât și unei zone de parking exterior. 

Volumul clădirii noi, care ocupă tot centrul sitului, este articulat abil cu clădirea existentă, 
reușind să integreze armonios imobilul P+3. O serie de decroșuri și retrageri ale noii fațade 
se aliniază cu desenul fațadei clădirii vechi. 

A2. Lectura planurilor distinge două zone de acces principale: zona frontală, fațada 
principală a liceului existent, ce devine o zonă de acces administrativ și zona accesului 
principal, ce ocupă centrul terenului, între clădirea veche și propunerea de extindere. Curtea 
distribuie fluxurile de elevi către diversele părți ale proiectului: accesul în clădirea nouă se va 
face în proximitatea intrării dinspre strada Argeș, iar clădirea existentă este dotată cu un 
acces la nivelul demisolului, racordată la nivelul străzii prin topografia curții centrale. 
Clădirea ce înlocuiește corpul central al volumului existent permite această articulare 
programatică, desenând o zonă amplă de acces, deservită de cele două scări / ascensoare 
ce vor conduce elevii către nivelurile superioare. 
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Proiectul propune o organizare clară și simplă la nivel funcțional, ciclurile de învățământ sunt 
separate în cele două corpuri. Dacă ciclul gimnazial și liceal ocupă etajele clădirii noi, clasele 
care vor primii elevii ciclului primar se găsesc în clădirea istorică a liceului. Cele două săli de 
sport (din care una poate fi rezervată publicului, cu un acces din strada Nicolae Bălcescu) se 
află la nivelul subsolului, ocupând astfel și înălțimea parterului. Ambele spațiile sunt luminate 
natural din curtea principală a liceului, creând astfel niște legături vizuale interesante între 
spațiul exterior și cel interior. 

Legătura de la nivelul primului etaj permite o flexibilitate a limitei între ciclurile de învățământ. 
De altfel, juriul a apreciat și posibilitățile oferite de spațiul central al volumului nou, ce poate 
articula o serie de funcțiuni diferite, în acord cu dorințele corpului didactic sau ale elevilor. 

A3. Clădirea nouă este propusă sub forma unui volum compact ce aduce avantajul unui 
consum redus de energie, prin limitarea distanțelor necesare pentru instalații și facilitarea 
proximității diverselor servicii. Utilizarea unor suprafețe vitrate de mari dimensiuni a curților 
de lumină, cât și a iluminării zenitale, va permite o mai bună distribuție a luminii naturale, 
implicând economii importante la nivelul consumului de electricitate. 

Juriul remarcă propunerile de etapizare a intervențiilor în cadrul șantierului de demolare și 
extensie. 

A4. Juriul a apreciat mai multe decizii luate în economia proiectului: utilizarea unei volumetrii 
compacte ce va permite limitarea suprafețelor de fațadă și învelitoare, realizarea unui 
parking la suprafață și intervenții minime (dar eficiente) la nivelul peisajului. Se atrage atenția 
asupra unor posibile optimizări la nivelul alegerilor tehnice, mai ales privind utilizarea unei 
structuri metalice. 

B1.Juriul a apreciat prezența porticului ca limită permeabilă, dar și reconfigurabilă, ce 
permite extensii temporare ale spațiului public în partea de nord a parcelei, prin deschiderea 
terenurilor de sport pentru locuitorii orașului. Proiectul poate depăși condiția de echipament 
ce servește orașul, propunând astfel spații și funcțiuni ce extind și completează domeniul 
public. 

În plus față de un volum atent articulat cu clădirea existentă și cu spațiul urban, proiectul 
propune o mare diversitate de spații exterioare, cu configurații ce permit un nivel variat de 
intimitate (dar care rămân ușor controlabile), un element important pentru o instituție ce va 
include categorii de vârstă cu nevoi variate. 

B2. Compoziția fațadei este limpede și corespunde organizării planimetrice. Fiecare sală de 
clasă a clădirii noi este luminată prin două deschideri generoase care creează o relație 
binevenită cu peisajul urban. 

Juriul a apreciat pozitiv ocuparea și rolul dat demisolului, ce devine astfel un spațiu trăit, 
racordat la restul proiectului prin desenul curții. În cazul clădirii noi, a fost apreciată 
configurația spațiului central dar mai ales posibilitățile care le oferă prin transparența, 
flexibilitatea și scara lui. 
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B3. A fost apreciată calitatea imaginilor cât și nivelul informațiilor și explicațiilor, mai ales în 
privința inserției urbane sau a articulațiilor funcționale. Informația este clar structurată și 
organizată, permițând o parcurgere fluidă a logicii de concepție a proiectului. 

Recomandări 
Deși juriul a considerat foarte interesantă propunerea echipei de a înlocui corpul central al 
clădirii existente cu o clădire nouă, se consideră că soluția propusă în cazul etajelor 
superioare poate fi încă îmbunătățită pentru a oferi mai multă coerență la nivelul unor spații 
destinate de a lega funcțional cele două entități. Un alt element apreciat de juriu a fost 
configurația clădirii noi. Totuși, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, autorii ar trebui 
să ia în calcul posibilitatea de a reconfigura parțial zona spațiilor de lucru și a spațiilor 
comune pentru a oferi mai multă lumină naturală și, eventual, mai mult spațiu de circulație. 

 

PROIECTUL CUNR. DE CONCURS104– PREMIUL III 
Proiectul propune o soluție care se remarcă prin simplitatea mijloacelor, combinată cu o 
mare flexibilitate. Aceasta simplitate reușește să rezolve bine atât relațiile cu urbanul și cu 
clădirea veche, cât și soluția funcțională internă. Arhitectura este marcată de aceeași 
reținere și evitare a gesturilor plastice în favoarea unui raționalism care lasă ca lucrurile să 
se construiască din elemente strict necesare și spații care rezultă din configurări de „spațiu 
negativ” și nu din sculpturalitate. Alegerea lemnului ca element structural aparent este de 
remarcat, se înscrie în același concept, dar e dificilă în contextul normelor tehnice românești. 
 
A1 a) Volumul extinderii propuse păstrează înălțimea la cornișă și aliniamentul școlii vechi. 
Se retrage de la str. Bălcescu (pe latura de NV) și păstrează, prin aceasta, o distanță de 
respect către frontul opus al străzii, cu casele lui de dimensiuni reduse. Noul volum continuă 
și completează volumul școlii vechi de la 1894, creând un ansamblu clar și conturat, care 
corespunde ideii clasiciste a clădirii vechi, cât și raportului ei simplu dar echilibrat cu orașul –
creat de prezența unui volum simplu, cu o tranziție către strada și clădirile învecinate, 
mediată de o bandă de gradină și un șir de copaci. Înspre restul insulei de case (către NE, 
E) trecerea se face cu aceeași „distanță de respect”, evitându-se calcane și hiatus-uri. 
Astfel, pe str. Argeș, noua construcție a sălii de scrimă se cuplează cu casa vecină și îi 
închide astfel calcanul. Face o trecere firească între ansamblul nou și țesutul existent, vecin. 
 
A1 b) Canalul Morii e propus spre decopertare maximă, cu poduri minim necesare, dând 
prioritate spațiului apei. Pe str. Argeș, noul canal e însoțit de o circulație auto redusă în zona 
dinspre centru și, în fața școlii noi, un segment complet pietonal (shared space cu autobuzul 
școlar). Se creează o piața publică în fața școlii, care marchează intrarea în școală și e 
conectată la stația de autobuz școlar. Spațiul străzii coboară către nivelul apei, cu gradene, 
în trei puncte: în fața intrării în noua școală și în zona dinspre centru, cu cafenele și comerț 
la parterul clădirilor. Intre carosabilul redus al str. Argeș și canal se propune o bandă de 
vegetație, tratată peisajer și plantată cu copaci, ca accentuare a elementului vegetal de-a 
lungul apei. Banda dublă, de apă și vegetal, creează o axă naturală care conectează școala 
cu centrul orașului. 
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A2. Conceptul funcțional al noului ansamblu se axează pe o rezolvare compactă a clădirii 
noi și o conectare la clădirea veche, creând un întreg cu flexibilitate funcțională mare 
(binevenită în eventuale fluctuații ale necesarului de clase pe grupe de vârstă). Un corp unic 
e așezat ca răspuns în oglindă la clădirea veche. Între cele două clădiri se creează o curte 
centrală clară. Conexiunea dintre clădiri este rezolvată cu două treceri tratate delicat și 
transparent, astfel încât clădirea veche să-și păstreze vizual conturul și individualitatea. 
Soluția construirii în doua faze a noului „monobloc” ar fi ideala, însă fezabilitatea ei a ridicat 
întrebări în cadrul juriului. „Monoblocul” combină interesant clasele așezate perimetral cu un 
nucleu spațial foarte larg, care permite existența unor zone generoase, multifuncționale, așa 
cum se propun ele la ora actuală în construcția europeană de școli. 
 
Gruparea compactă în jurul nucleului permite o ideală flexibilitate a utilizării spațiilor și o 
ușoară redistribuire la nevoie, a numărului de clase pentru diversele cicluri de învățământ. 
Ea presupune de asemenea acceptarea unui mix între grupurile de vârstă, de exemplu după 
modelul pedagogic vienez contemporan, al claselor cu vârste multiple și al „campusurilor 
școlare”). Forma compactă și așezată liber permite o bună iluminare a claselor așezate pe 
contur. Clădirea propusă reușește sa se înscrie în regim P+2, cu avantaje în funcționare și 
în prezența urbană mai reținută, dar cu dezavantajul unui subsol pe întreaga amprentă, deci 
amplu și costisitor (mai ales în privința parcării subterane). Clădirea veche: spațiile ei conțin 
în același mod flexibil clase și laboratoare. Sala festivă e adusă la loc în spațiul inițial și 
elegant de la 1894, iar locul ei actual este oferit noii cancelarii, într-o poziție simbolic-
centrală. 
 
A3. Construcția portantă de lemn este o soluție durabilă și ecologică de apreciat, însă 
creează o problemă importantă de fezabilitate. Configurația propusă de proiect trebuie 
adaptată la cerințele normativului de protecție la foc din România.  
 
B1. Soluția „monobloc” este radicală și în același timp decentă prin neutralitatea ei. Înălțimea 
redusă și fațadele strict funcționale păstrează prin scara lor lipsită de emfază o relație de 
subordonare față de clădirea veche și țesutul urban. Amenajarea spațiului urban din zona 
intrării în noua clădire se înscrie în același concept neo-funcționalist, al reținerii de la orice 
gest plastic. 
 
B2. Ambianța interioară rezultă din jocul de decupaje dintre planșeele celor trei nivele care 
creează spații cu înălțime dublă. Metoda e simplă, dar rezultatele sunt complexe. Marele 
„forum interior” al etajului întâi este conectat printr-un amfiteatru amplu cu holul de intrare de 
la parter (aula) și prin luminatoare cu grădinile interioare de la etajul 2. Sălile de sport din 
subsol sunt conectate vizual cu aula din parter.  
Ambianța spațiilor exterioare rezultă din poziția clar conturată, dar reținută ca vocabular 
formal a corpului nou. Relația dintre Str. Bălcescu și spațiul verde cu terenul de baschet a 
ridicat întrebări. 
 
B3. Reprezentarea soluției urmează principiului funcționalist, cu mijloace reduse, alb-negru. 
Elevațiile și secțiunile evidențiază scara moderată a clădirii, perspectivele aleg unghiuri de 
privire reprezentative, care ajută la înțelegerea relației cu spațiile publice. 
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Recomandări 
1) Se recomandă, pentru structura portantă din lemn aparent, căutarea unei soluții care să o 
poată face autorizabilă în contextul actual (dificil) al normei românești de protecție la foc. Din 
același punct de vedere e de analizat și situarea bibliotecii în podul clădirii vechi. 
2) Relația dintre str. Bălcescu și spațiul adiacent de sport al școlii e de aprofundat. 
3) De analizat: configurația accesului la parcarea subterană / coridorul de legătură din 
parter, dintre curtea centrală și terenul de sport. 
 
 
7. CLASAMENTUL FINAL 

NR. 
CON-
CURS 

PCT. OBSERVAȚII 

100 94 PREMIUL 1 

118 87 PREMIUL 2 

104 83 PREMIUL 3 

107 
79 Proiectul excelează prin distribuția maselor construite pe sit și a relației 

create între acestea. Ierarhizarea spațiilor exterioare oferă o paletă 
complexă și ofertantă de tipuri de spații utilizatorilor, iar spațiul principal 
amplu coagulează compoziția funcțională și arhitecturală. Relația 
ansamblului cu orașul este bine potențată, iar amenajarea canalului 
Morii este sensibil concepută. 

Juriul apreciază relația ansamblului cu străzile adiacente, atent studiată 
în proiectul propus și îmbunătățită esențial în următoarele puncte: 

- Accesul principal în curtea școlii se realizează din strada Argeș, 
într-o zonă transformată pentru a favoriza traficul pietonal în 
defavoarea celui rutier. Apreciem ca un fapt pozitiv amenajarea 
străzii Argeș ca shared space. 

- Prin înlocuirea corpului 2, proiectul îmbunătățește relația 
volumului construit cu spațiul urban al străzii N. Bălcescu prin 
fragmentarea volumului și crearea unor alveole în lungul 
trotuarului. Suita de retrageri configurează în mod abil zona de 
acces din partea nord-vest a ansamblului. 

- Amenajarea canalului Morii și a pietonalului adiacent dovedește 
sensibilitate prin crearea unui traseu pietonal alternativ la o cotă 
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intermediară, coborâtă în apropierea luciului de apă, care 
îmbunătățește relația vizuală cu râul și oferă un spațiu 
alternativ, liniștit și retras. 

- Clădirile opționale sunt propuse spre demolare și înlocuite cu 
un ansamblu nou, decizie asumată și argumentată printr-o 
organizare îmbunătățită a sitului și un raport optimizat al 
volumelor construite. Volumul nou propus pe latura nord-est a 
terenului este fragmentat volumetric și reușește astfel să se 
apropie de gabaritul țesutului construit adiacent. 

Schema funcțională propusă în proiect oferă o alternativă interesantă 
și validă pentru tipologiile clasice de partiu de școală. Fragmentarea 
partiului îmbogățește varietatea spațiilor comune și de circulație și face 
posibilă o iluminarenaturală net superioară altor tipologii. Cu toate 
acestea, soluția nu atinge un echilibru spațial matur, majoritatea 
spațiilor de clasă fiind luminate natural pe latura scurtă a spațiului, 
configurație dezavantajoasă pentru mobilarea spațiului și pentru 
flexibilitatea utilizării. Sistemul de pergole oferă o bună conectare a 
corpurilor de clădire noi cu clădirea istorică, având ca efect pozitiv o 
flexibilitate sporită în viitoare reorganizări ale ciclurilor școlare în 
diferitele corpuri de scoală. Limbajul arhitectural este bine stăpânit, dar 
denotă, totuși, câteva inconsecvențe – de pildă, anularea caracterului 
fragmentat al volumului prin elemente decorative care întregesc 
orizontalitatea compozițională a fațadelor. 

Structura spațială propusă nu necesită recurgerea la sisteme 
structurale excesiv de complexe, fără ca acest lucru să pericliteze 
spectaculozitatea spațiilor interioare și exterioare. Din punct de vedere 
al conceptului energetic, proiectul reușește să integreze măsuri pasive 
benefice pentru umbrirea spațiilor vitrate spre sud, iar peisajul 
învelitorilor terasate oferă un prilej bun pentru a integra tehnologii de 
captare a energiei solare. Juriul a apreciat utilizarea echilibrată a 
materialelor lăsate aparent și utilizarea lemnului ca material structural 
(în cadrul sălilor de sport). 

102 
76 

MENȚIUNE ONORIFICĂ A JURIULUI 

Proiectul impresionează prin profunzimea demersului conceptual și 
pitorescul spațiilor interioare, respectiv exterioare și interstițiale, în 
contrast cu frustețea și ascetismul expresiei volumelor. Juriul a apreciat 
faptul că echipa de proiect a propus recuperarea tuturor clădirilor 
existente de pe sit și înnobilarea lor prin extinderi și modificări subtile. 
Raportarea la oraș este călăuzită de o idee puternică constând în 
coagularea unui spațiu liber central cu o geometrie încărcată simbolic, 
spațiu oferit spre utilizare tuturor categoriilor de public după încheierea 
programului școlar. Acest spațiu devine liantul corpurilor fragmentate și 
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al spațiilor interstițiale periferice. Din păcate, acest spațiu central nu 
dobândește împlinirea cuvenitădin cauzainserării terenului de sport 
având o limită perimetrală construită care fragmentează spațialitatea 
pieței. 

Completarea numărului sălilor de clasă, necesară pentru satisfacerea 
temei de concurs, limitată fiind de densitatea construită rezultată prin 
alegerea păstrării tuturor corpurilor de clădire, are ca rezultat o 
luminarea insuficientă a sălilor de clasă, umbrite adesea de clădirile 
învecinate apropiate. Arhitectura propusă nu vine în ajutorul acestui 
neajuns, propunând o cadență de ferestre cu dimensiuni reduse. 

Pentru calitățile evidente de ordin urbanistic și arhitectural, juriul 
propune acest proiect pentru mențiune onorifică. 

106 74 
Intervenția este articulată în jurul unui spațiu care ocupă integral partea 
centrală a sitului. Aceasta curte organizează și distribuie intrările clădirii 
existente, corpului II și extinderii sale, cât și pe cele ale clădirii create 
pe strada Argeș, ce adăpostește sălile din ciclul primar și sălile de 
sport. Juriul a apreciat claritatea soluției, precum și articularea fațadelor 
între construcțiile noi și cele existente. Compoziția reușește să 
genereze un spațiu bine definit, care răspunde constrângerilor 
funcționale ale temei, păstrând în același timp o parte din țesutul 
construit deja existent. Spațiile de joacă, zonele plantate, terenul de 
baschet, cât și diversele elemente de mobilier urban segmentează, 
organizează și ierarhizează acest volum central, o adevărată „curte a 
școlii”, ce permite adunarea unui număr mare de elevi. Dacă juriul a 
apreciat eficacitatea amenajării curții, absența exprimării unor idei 
puternice în cazul amenajării urbane și în special la nivelul articulării cu 
Canalul Morii a ridicat mai multe semne de întrebare. 

101 73 
Proiectul propune spații permeabile, cu suprafețe minerale și vegetale 
care contribuie la crearea unui peisaj urban interesant și prietenos 
către Canalul Morii, care se extinde și pe strada Bălcescu prin 
propunerea arborilor de aliniament și a transformării ambelor străzi în 
shared space. Așezarea volumelor construite creează curți cu valențe 
diferite către cele două străzi - curte de onoare către strada Argeș, 
respectiv spațiu de joacă spre strada Bălcescu. Juriul apreciază 
fragmentarea fronturilor și justa dimensionare a volumelor, care 
urmăresc alinierea la cornișă și scăderea progresivă a maselor către 
zona de case.  
 
La prima vedere, pare că proiectul generează o ierarhizare bună, deși 
construiește mult și propune puține spații exterioare. Totuși, centrul 
ansamblului nu participă de fapt la parter, ci - prin adâncirea lui la 
subsol- este redus la un simplu element de compoziție, diminuând 
potențialul de a deveni un pivot central reprezentativ în parter și 
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fragmentând singurul spațiu exterior care ar fi putut juca rolul de 
„curtea școlii” care să permită adunarea unui număr mare de elevi. 
Sunt multe spații interioare interesante, care deschid legături vizuale 
între niveluri și care pot fi folosite în moduri și scenarii variate, dar 
relațiile dintre corpuri s-ar putea să le separe mai degrabă decât să le 
lege. 

116 72 
Juriul apreciază păstrarea parțială a clădirilor existente și integrarea 
acestora în noul ansamblu, precum și preocuparea pentru amenajarea 
canalului și a spațiilor publice din jurul liceului. Aparenta claritate 
compozițională a volumelor nu este suficient susținută de rezolvarea 
funcțiunilor și a legăturilor dintre ele. Pe lângă dimensionarea și 
dispunerea neconforme ale unora dintre sălile noi de clasă, legăturile 
verticale sunt neclare, iar spațiile comune claselor sunt necontrolate și 
subdimensionate în raport cu numărul de elevi. De asemenea, corpul 
de 5 etaje este problematic în raport cu programul de școală. 
Piesele tehnice descriu insuficient proiectul, care apare mai clar în 
simulările 3D, apreciate în special pentru sobrietatea ambianței 
exterioare propuse, în acord cu posibilitatea curții de a fi folosită și ca 
spațiu public deschis orașului în afara programului școlar. În același 
timp, calitatea spațiilor ar fi putut crește prin clarificarea formală a curții 
și prin diferențierea spațiului major de cele minore, precum și prin 
studierea suplimentară a relației cu clădirea veche. 

114 70 
Inserția propune crearea unui spațiu central cu rol de articulație între 
clădirea veche și corpurile noi, dar felul în care aceste corpuri se rotesc 
în jurul curții rotunde este ambiguu și nu ajută nici la claritatea 
funcțională, nici la cea volumetric-spațială. Deși în sine ideea unei curți 
interioare clare geometric, cu rol de pivot pentru întregul ansamblu, 
este interesantă și ar putea să guverneze relațiile dintre spațiile 
interioare și exterioare, dispunerea și dimensionarea curților și 
volumelor construite nu sunt suficient controlate și chiar ignoră nucleul 
față de care ar trebui să fie subordonate.  
Juriul apreciază limbajul arhitectural elegant și echilibrat, dar constată 
că amenajările sugerate nu permit, de fapt, flexibilitatea enunțată prin 
schemele de utilizare. Curtea circulară nu poate găzdui serbări școlare 
sau alte adunări mari; curtea dintre volumele noi este mult prea mică în 
raport cu spațiul rămas către strada Bălcescu, deși ar fi mult mai 
importantă pentru viața școlii.  
La interior, ordinea dispunerii sălilor de clasă este contracarată de lipsa 
de claritate în ceea ce privește accesele și circulațiile între spații. 

119 65 
Propunerea de amenajare a străzii Bălcescu prevede o rezolvare 
rațională a traficului generat de elevii din ciclul primar. Amenajarea 
străzii Argeș și a Canalului Morii include platforme suspendate care 
activează viața urbană. 
Autorii au optat pentru o intervenție majoră pe latura estică a clădirii 
istorice. Chiar dacă din punct de vedere funcțional aceasta este bine 
gestionată și aduce valoare intervenției, amploarea ei rămâne sub 
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semnul întrebării din punct de vedere al dialogului cu corpul istoric și a 
spațiilor generate. 
Organizarea funcțiunilor, atât pe sit cât și în interiorul clădirilor, este 
rațională și foarte clară. Autorii au organizat spațiile educaționale 
pentru ciclul primar și pentru activitățile sportive în corpuri 
independente de activitățile pentru ciclul gimnazial și liceal. Spațiile 
sunt bine dimensionate și grupate impecabil din punct de vedere 
funcțional. În schimb, multitudinea tipurilor de limbaj prin care sunt 
tratate fațadele corpurilor nou propuse diminuează calitatea intervenției 
și a spațiilor exterioare.  
Proiectul prezintă un grad ridicat de sustenabilitate prin folosirea 
sistemului constructiv din lemn lamelar. 

125 62 
Proiectul convinge prin claritatea gestului de a comasa toate funcțiunile 
necesare completării programului într-un volum riguros organizat. 
Amplasarea acestui volum masiv în contact direct cu clădirea istorică 
sugerează intenția de a genera un discurs de tip manifest. Acest gest 
este neîmplinit prin câteva decizii conceptuale cum ar fi preocuparea 
pentru estetizarea fațadelor volumului nou, avândîn vedere negarea 
validității acestor principii prin alăturarea propusă. Proiectul neglijează 
modelarea și ierarhizarea spațiilor exterioare, forma și destinația lor 
fiind mai degrabă aleatorie, rezultate după inserarea corpului nou de 
clădire. Volumul masiv introdus denota o lipsa de preocupare pentru 
integrarea în țesutul urban din zonă. Conceptul de amenajare a străzii 
Argeș este concentrat pe îmbunătățirea zonelor destinate circulației 
pietonale, dar ignora amenajarea canalului Morii. Percepția vizuala și 
apropierea față de oglinda apei sunt inhibate de un spațiu verde care 
flanchează malurile verticale ale râului. 

123 58 
Juriul a apreciat intenția proiectului de a crea o structurare ierarhică 
clară a spațiilor exterioare. Totuși, prin repetiția translatată a unui corp 
în formă de „U” este inhibată comunicarea funcțională și vizuală a 
ansamblului rezultat. Prin retragerea corpului de clădire învecinat 
străzii N. Bălcescu, propunerea reușește să amelioreze impactul 
volumului construit asupra spațiului public al străzii, dar, în ansamblu, 
configurația spațial-volumetrică nu denotă o preocupare pentru 
integrarea ei în țesutul urban adiacent. 
Cu toate că proiectul propune o structură funcțională simplă, 
organizată în simplu sau dublu tract în zona destinată sălilor de clasă, 
nu reușește să stăpânească dimensionarea adecvată a holurilor în 
raport cu spațiile adiacente, în traveele cu dublu tract, holul fiind 
subdimensionat. 
Preocuparea pentru amenajarea diversificata a canalului Morii care 
devine parțial accesibil pietonilor este lăudabila, de asemenea 
amenajarea peisagistică care propune maluri înverziteși cu sol 
permeabil. Organizarea acceselor dinspre strada N. Bălcescu este mai 
puțin inspirată, alăturând rampa de acces în parcarea subterană unor 
accese pietonale importante. 
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110 54 
Concurenții optează pentru o abordare compactă, pe principiul 
fortăreței, ce oglindește simplificat volumetria clădirii existente. 
Racordările la marginea terenului se fac prin aripi segmentate, ce 
interpretează astfel modular paralelismul la străzile perimetrale. 
Închiderea tipologică este contrabalansată de transluciditatea materială 
a volumului nou: se optează pentru panouri de sticlă cu diferite grade 
de transparență. Ceea ce neagă, însă, coerența deciziei conceptuale 
inițiale este alegerea umplerii golului central al noului volum cu sălile 
de sport, semi îngropate, precum și interpunerea, suspendată, a unei 
aripi ce separă de fapt ansamblul nou de cel existent. Se apreciază 
sensibilitatea spațiilor interioare, precum și potențialul de lampion 
urban al noii clădiri, însă considerăm că atât spațiul public cât și 
comunicarea dintre cele două volume, existent și propus, sunt 
insuficient puse în valoare. 

109 50 
Concurenții detaliază foarte bine spațiul urban exterior și propun o 
amenajare completă a spațiilor pietonale, auto și a cursului de apă. 
Totuși, contrar indicațiilor din tema de concurs, concurenții extind 
spațiile minerale pentru circulații auto și pietonale micșorând curtea de 
fațadă a ansamblului educațional spre str. Constanța și spațiile verzi 
dinspre strada Argeș. Invazivă este și soluția cu mult beton în albia 
râului. Concurenții au propus demolarea tuturor construcțiilor existente 
și construirea unui volum masiv în formă de U, organizat în jurul unui 
volum care adăpostește sălile de sport. Întreaga soluție de arhitectură 
favorizează spațiile minerale - curtea liceului fiind aproape în totalitate 
minerală, spații plantate fiind accesibile doar de pe terasele 
construcțiilor. La nivel urbanistic s-a încercat închiderea incintei, dar 
percepția rezultată este cea a unui volum extrem de masiv ce derivă 
din amprenta mare a construcției noi. Acest lucru se datorează faptului 
că în subsol a fost organizat un parcaj cu 60 locuri pe lângă sălile de 
sport. Astfel, soluția rezultată nu este o interpretare modernă a 
programului, iar organizarea spațiilor interioare nu esteadaptată 
nevoilor utilizatorilor. 

120 48 
Rezolvările propuse pentru străzile adiacente sunt fezabile, realizate cu 
mijloace simple. Relația arhitecturală dintre corpurile noi și corpul vechi 
este gestionată prin mijloace minime, dar eficiente. Volumetria se 
înscrie în scara urbană a zonei. Sunt dimensionate corespunzător 
curțile, sunt rezolvate funcțional eficient spațiile exterioare de pe sit. 
Etapizarea în faze a construcției este plauzibilă. Spațiile interioare 
prezintă, însă, dimensiuni discutabile, în special ale circulațiilor 
orizontale, care sunt supradimensionate în defavoarea claselor prea 
mici. 

105 42 
Conceptul de amenajare a spațiilor exterioare se concentrează pe 
amplasarea de mobilier urban (bănci, mese etc.), fără a propune 
îmbunătățiri semnificative de ordin spațial și de coabitare a fluxurilor. 
Volumele nou propuse sunt organizate în jurul unor mici curți și 
fragmentează puternic spațiul liber al curții școlii. Pe de o parte, 
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această fragmentare apropie construcțiile nou propuse de scara 
urbană învecinată, iar pe de altă parte, limitează organizarea unor 
terenuri de educație fizica și sport, conform cerințelor temei. Volumul 
nou propus nu dialoghează cu volumele păstrate sau cu spațiul urban: 
există o contradicție între intenția de a lega volumele și aceea de a le 
desparți, care se suprapune cu lipsa de ierarhizare a spațiilor 
exterioare. Fațadele prezintă o variație foarte mare de texturi care nu 
se justifică nici față de program, nici față de sistemul constructiv și nu 
reușesc să stabilească un dialog corect cu clădirea istorică. Circulațiile 
interioare sunt rezolvate neconform, atât din punct de vedere al 
gabaritelor cât și din punct de vedere al materialelor folosite. 

108 38 
Conceptul arhitectural propune oglindirea tipologiei școlii vechi și 
conduce la o funcționare clară, într-o formă compactă, care păstrează 
înălțimea de nivel a cornișei școlii vechi. Noile volume sunt 
transparente la parter, accentuând puțin intrarea. Clasele sunt 
orientate invers față de cerințele normativelor / recomandărilor de bună 
practică și sunt prevăzute cu ferestre mici, insuficiente din punct de 
vedere lumino-tehnic, ceea ce le face imposibil de folosit. Deși 
ansamblul propus este coerent, neajunsurile funcționale depășesc 
calitățile urbanistice. Nu sunt tratate în niciun mod străzile Constanța și 
Nicolae Bălcescu. 

124 34 
Detaliile de amenajare urbană propuse pentru străzile Bălcescu și 
Argeș sunt rezolvate cu atenție. Conceptul arhitectural prevede 
realizarea unei topografii artificiale sub forma unui teren verde în pantă. 
Deși reprezintă o idee interesantă, se ridică semne de întrebare cu 
privire la utilitatea sa raportată la dispunerea funcțiunilor și a corpurilor 
de clădire. Volumetric, propunerea nouă nu realizează într-un mod 
convingător relația cu corpul istoric. Cel mai problematic aspect al 
propunerii este reprezentat însă de nerespectarea normelor privind 
luminatul natural al sălilor de clasă de la parterul corpurilor noi, care se 
află într-o situație de conflict cu pantele artificiale propuse către curtea 
interioară și strada Bălcescu. 

112 32 
Împărțirea funcțională este corectă; spațiul propus al galeriei de 
legătură între construcția istorică și cea nouă este interesant. 
Principala problemă identificată de juriu este decizia de îngropare 
parțială a clădirii, care nu își găsește justificare nici în contextul sitului, 
nici în cel al programului, generând probleme atât în faza de 
construcție cât și în cea de exploatare. Reprezentarea grafică este 
deficitară cu privire la explicarea clară a modului în care volumele 
relaționează între ele și cu strada. Lipsesc propunerile pentru 
rezolvarea străzilor Constanța și Bălcescu. Pentru revitalizarea 
Canalului Morii, propunerea este interesantă, generând o platformă 
amplasată la o cotă intermediară între str. Argeș și oglinda apei.  

117 32 
Soluția arhitecturală propune un corp central de legătură între volumul 
istoric și aripile noi propuse către străzile Bălcescu și Argeș. Deși caută 
să se subordoneze clădirii vechi a liceului, modul în care o face 
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generează o relație discutabilă cu aceasta, anulând astfel beneficiile 
legăturilor funcționale dintre nou și vechi. Rezolvarea funcțională de 
detaliu și calitatea spațiilor interioare ridică, de asemenea, semne de 
întrebare. Proiectul se preocupă de îmbunătățirea calității străzilor, dar 
modul în care o face ignoră total caracterul zonei istorice protejate și 
produce o ruptură a imaginii urbane din zonă; în plus, subestimează 
importanța Canalului Morii.  

113 30 
Activarea străzii Bălcescu prin amplasarea unei intrări principale în 
liceu este interesantă, la fel ca și încercarea de a păstra sala veche de 
sport „Sonia Iovan” și de a o integra în ansamblu prin intermediul unei 
copertine care include și un auditorium nou propus. Copertina, care ar 
trebui să fie un element unificator, devine de fapt un element 
despărțitor, rezultând o compoziție a volumelor propuse din care 
lipsește integrarea școlii vechi. Proiectul prezinta o serie de calități care 
țin de plasarea unor funcțiuni față de spațiul urban, dar rezolvarea 
funcționalității ansamblului nu este dusă până la capăt. Propunerile 
pentru îmbunătățirea spațiului stradal lipsesc.  

111 23 
Propunerea de arhitectură apelează la tipologia clasică a incintei. 
Inserția urbană contrazice scara zonei, generând fronturi masive și 
rupturi ale țesutului urban. Volumele noi se inserează indiferent față de 
clădirea veche a liceului, iar propunerea planimetrică acaparează 
întreaga suprafață a sitului, generând circulații de lungimi excesive și 
un consum energetic ridicat al clădirii. Propunerea urbanistică tratează 
cu precădere zona adiacentă liceului, iar modul de amenajare a 
spațiului public nu ține cont de relația cu limitele clădirii. Tratarea 
Canalului Morii prin prevederea de parapeți plini funcționează ca o 
barieră vizuală, anulând astfel calitățile sitului.  

122 22 
Organizarea spațiilor propuse într-un corp unic reprezintă un concept 
clar, rezultând un spațiu generos care separă noul de vechi. Orientarea 
noului corp cu latura scurtă către oraș are un efect benefic asupra 
inserției. Se remarcă atât lipsa de ierarhizare a spațiilor interioare și 
exterioare, cât și lipsa de ierarhizare a acceselor. Proiectul nu creează 
spații stimulatoare pentru copii și tineri și nici nu propune un centru de 
interes. Circulațiile orizontale sunt dimensionate și iluminate insuficient. 
Din punct de vedere al tratării temei referitoare la străzi, proiectul este 
neconvingător. Schemele prezentate nu explică în niciun fel valoarea 
adusă de proiect spațiului public.  

115 21 
Volumetria este compusă într-un mod ludic, dar fără o preocupare față 
de relația cu țesutul istoric sau față de corpul vechi al liceului, rezultând 
o dezordine vizuală. Fluxurile funcționale sunt deficitare și lipsite de 
organizare, iar unele spații nu sunt luminate corespunzător. Juriul 
remarcă probleme ce țin de siguranța în exploatare a clădirii, precum și 
neconcordanțe între piesele desenate. Proiectul nu prezintă niciun fel 
de soluții pentru profilurile străzilor Constanta și Bălcescu. 
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	A1. Juriul a apreciat calitatea și coerența intervențiilor propuse de-a lungul Canalului Morii, dar mai ales desenul spațiului public în dreptul intrării create pe strada Argeș. Proiectul preconizează o lărgire a trotuarului, atât în dreptul accesului...
	Volumul clădirii noi, care ocupă tot centrul sitului, este articulat abil cu clădirea existentă, reușind să integreze armonios imobilul P+3. O serie de decroșuri și retrageri ale noii fațade se aliniază cu desenul fațadei clădirii vechi.
	A2. Lectura planurilor distinge două zone de acces principale: zona frontală, fațada principală a liceului existent, ce devine o zonă de acces administrativ și zona accesului principal, ce ocupă centrul terenului, între clădirea veche și propunerea de...
	Proiectul propune o organizare clară și simplă la nivel funcțional, ciclurile de învățământ sunt separate în cele două corpuri. Dacă ciclul gimnazial și liceal ocupă etajele clădirii noi, clasele care vor primii elevii ciclului primar se găsesc în clă...
	Legătura de la nivelul primului etaj permite o flexibilitate a limitei între ciclurile de învățământ. De altfel, juriul a apreciat și posibilitățile oferite de spațiul central al volumului nou, ce poate articula o serie de funcțiuni diferite, în acord...
	A3. Clădirea nouă este propusă sub forma unui volum compact ce aduce avantajul unui consum redus de energie, prin limitarea distanțelor necesare pentru instalații și facilitarea proximității diverselor servicii. Utilizarea unor suprafețe vitrate de ma...
	Juriul remarcă propunerile de etapizare a intervențiilor în cadrul șantierului de demolare și extensie.
	A4. Juriul a apreciat mai multe decizii luate în economia proiectului: utilizarea unei volumetrii compacte ce va permite limitarea suprafețelor de fațadă și învelitoare, realizarea unui parking la suprafață și intervenții minime (dar eficiente) la niv...
	B1.Juriul a apreciat prezența porticului ca limită permeabilă, dar și reconfigurabilă, ce permite extensii temporare ale spațiului public în partea de nord a parcelei, prin deschiderea terenurilor de sport pentru locuitorii orașului. Proiectul poate d...
	În plus față de un volum atent articulat cu clădirea existentă și cu spațiul urban, proiectul propune o mare diversitate de spații exterioare, cu configurații ce permit un nivel variat de intimitate (dar care rămân ușor controlabile), un element impor...
	B2. Compoziția fațadei este limpede și corespunde organizării planimetrice. Fiecare sală de clasă a clădirii noi este luminată prin două deschideri generoase care creează o relație binevenită cu peisajul urban.
	Juriul a apreciat pozitiv ocuparea și rolul dat demisolului, ce devine astfel un spațiu trăit, racordat la restul proiectului prin desenul curții. În cazul clădirii noi, a fost apreciată configurația spațiului central dar mai ales posibilitățile care ...
	B3. A fost apreciată calitatea imaginilor cât și nivelul informațiilor și explicațiilor, mai ales în privința inserției urbane sau a articulațiilor funcționale. Informația este clar structurată și organizată, permițând o parcurgere fluidă a logicii de...
	Structura spațială propusă nu necesită recurgerea la sisteme structurale excesiv de complexe, fără ca acest lucru să pericliteze spectaculozitatea spațiilor interioare și exterioare. Din punct de vedere al conceptului energetic, proiectul reușește să integreze măsuri pasive benefice pentru umbrirea spațiilor vitrate spre sud, iar peisajul învelitorilor terasate oferă un prilej bun pentru a integra tehnologii de captare a energiei solare. Juriul a apreciat utilizarea echilibrată a materialelor lăsate aparent și utilizarea lemnului ca material structural (în cadrul sălilor de sport).

