
Q&A Casa bioclimatică ALUMIL și workshop nZEB (1)

REGULAMENT APEL
1 Participarea la concurs este conditionata sub forma de Societate cu Raspundere Limitata sau Birou 

Individual de Arhitectura? Este posibila participarea in varianta persoana fizica? Nu, este posibila participarea ca persoana fizica.

2 Se accepta participarea absolventilor de facultate cu specializare in domeniul  arhitectura daca nu sunt 
membri inscrisi in Ordinul Arhitectilor? Da, se accepta.

3 Este necesar ca Arhitectul stagiar sau Arhitectul sa fie in echipa cu un Arhitect cu drept de semnatura? Nu este necesar - livrabilul apelului este un concept de casa si o serie de randari 
calitative care sa exprime acest concept. 

4 Se accepta participarea in echipa mixta de specialitati? Exemplu Arhitect si Inginer specialitatea 
instalatii. Da, incurajam aceasta colaborare.

5 Autorul principal terbuie sa fie inscris in Ordinul Arhitectilor? Nu este necesar.

TEMĂ APEL

6

Ne puteti pune la dispozitie standardul nZEB precizat la pagina 6 din document “TEMA Apel de Idei”?

"El are la baza câteva direcții foarte clare, ce au că punct comun conceptul de sustenabilitate. De altfel, 
sustenabilitatea în construcții implică: consum energetic scăzut sau zero, costuri reduse de mentenanță, 
tehnici de construcție eficiente care să reducă consumul de combustibili fosili, folosirea de materiale 
reciclabile și netoxice, spații care să susțînă sănătatea oamenilor, construcții cu durată de viață 
îndelungată. Aceste ingrediente definesc diverse standarde ce determina diferite certificări."

Da. Dar dorim sa precizam ca nu este neaparat necesar sa se integreze datele 
nZEB din acest material, el fiind mai degraba informativ. 

7 Precizati ce materiale reciclabile si netoxice sunt disponibile in aria unde este amplasat terenul? Terenul este unul ipotetic. Ideea cu materialele reciclabile si netoxice din contextul 
sitului poate fi o premiza de la care puteti dezvolta conceptul casei bioclimatice.

8
Va rugam sa puneti la dispozitie urmatoarele: 

 Planul de Situatie SC.1/500 in format DWG
 Planul de incadrare in format DWG 
 Suportul topografic al terenului in format DWG?

Primele doua planuri le vom trimite conform cerintelor in DWG; planul topografic va 
fi unul foarte sintetic, situl fiind unul ipotetic. 

9 Puteti precizati adresa terenului sau puteti pune la dispozitie suport fotografic? Fiind vorba de un Apel de idei, contextul sitului este unul ideal, imaginar.

10 Buna ziua, as dori sa stiu daca este o casa de vacanta si este folosita doar in anumite perioade din an, 
care sunt perioadele din an in care este folosita; Locuința este una permanentă, folosită pe parcursul tuturor sezoanelor din an.

11 In ce zona de relief este terenul (ses, deal, munte)? Situl locuintei este intr-o zona limitrofa a Bucurestiului.

12 Care este retragerea minima impusa fata de lac? In planul anexat se vede existenta unei zone intermediare intre limita finala a 
sitului si lac; fata de gardul dinspre lac, casa ar trebui retrasa la  cel putin 5 metri.  


