
APEL DE IDEI CASA BIOCLIMATICĂ ALUMIL

RAPORTUL JURIULUI
(18-19-20 octombrie 2021)

1. Loc: Jurizarea s-a desfășurat online.

2. Juriul a fost alcătuit din 5 membri titulari, 2 membri supleanți și 1 consultant tehnic reprezentant al
Promotorului.

Membri titulari:
-Arh. Adrian Zerva
-Dr. Arh. Sergiu Petrea
-Arh. Tamina Lolev

Membri supleanți:
-Arh. Ioana Brăescu
-Dr. ing. Horia Petran

Consultant Alumil:
-Technical Manager Ana Călușaru

Dintre membri titulari dl. arh. Adrian Zerva nu a putut fi prezent la dezbaterile comune ale juriului, iar poziția
sa de membru titular a fost preluată de arh. Ioana Brăescu.

3. Desfășurarea jurizării – organizarea:

În apel s-au prezentat 9 proiecte iar Secretariatul de primire a concluzionat faptul că toate proiectele pot intra în
procedura de Jurizare. Astfel, în procedura de Comisie tehnică au intrat toate cele 9 proiecte. Președintele
Comisiei tehnice a pus la dispoziția juriului Raportul Comisiei tehnice întocmit în urma verificării respectării
cerințelor formale de prezentare din Temă şi condițiile Regulamentului.

Comisia tehnică a sesizat următoarele:

- Proiectul cu numărul de jurizare 50 nu a prezentat schițele de concept ale amenajării;
- Proiectul cu numarul de jurizare 51 nu a inclus in arhiva de predare folderul cu perspectivele salvate
individual
- În ceea ce privește cerința opțională de prezentare a unor imagini cu alte spații din locuință, proiectele
52, 53, 54, 56, 57 și 58 au avut incluse pe planșe și în folderul cu perspective aceste imagini.

În prima zi a jurizării toți membri juriului și consultantul Alumil au primit acces la galeria de proiecte depuse
de participanți. Aceștia au evaluat individual propunerile în acord cu specificațiile Temei apelului și a criteriilor
de evaluare puse la dispoziție de către secretariatul apelului sub forma unui tabel de notare cu punctaj.
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În cea de-a doua zi a jurizării membrii juriului și consultantul Alumil s-au reunit pe platforma zoom pentru a
dezbate în comun proiectele. Primul pas al procedurii de jurizare a fost alegerea unui președinte al juriului.
Președintele ales în unanimitate a fost Dr. arh. Sergiu Petrea. Alături de juriu a fost prezentă în calitate de
coordonator al apelului și secretar jurizare arh. Sabrina Ahmad.
Cea de-a treia zi a jurizării a fost alocată întocmirii Raportului Juriului.

Criteriile de adjudecare conform temei apelului:

● Creativitatea conceptului general al locuinței bioclimatice Alumil  - total 30p
- calitatea conceptului general al casei – 10p
- coerența sintezei conceptului  între design, bioclimatic, sisteme Alumil – 10p
- impactul și expresivitatea conceptului general – 10p

● Integrarea creativă a sistemelor Alumil în conceptul soluției – total  30p
- integrarea sistemelor de tâmplărie, ferestre, uși, uși de acces – 10p
- integrarea sistemelor pentru umbrire – 10p
- integrarea sistemelor conexe – 10p

● Calitatea imaginilor obtinute prin randări – total 30p
- claritatea și expresivitatea imaginilor  randate – 10p
- cromatica și luminozitatea generală a imaginilor randate – 10p
- impactul vizual al imaginilor randate – 10p
● Integrarea principiilor bioclimatice si a problematicii nZEB in propunere - 10p

Desfășurarea jurizării – modul de lucru:

La ora 09:30 au început sesiunile de jurizare în comun; deschiderea sesiunii a fost făcută de organizatorii
O.A.R. București, reprezentat prin arh. Emil Ivănescu și secretar jurizare arh. Sabrina Ahmad; au fost făcute
câteva considerațiuni generale asupra apelului de idei, asupra proiectelor și în legătură cu desfășurarea
procedurii.

Juriul a convenit ca selecția proiectelor să se realizeze în două runde de departajare a soluțiilor. Acestea s-au
desfășurat după cum urmează:

Runda 1:
În runda întâi au fost parcurse în comun toate proiectele; au fost făcute observații generale de către fiecare
membru prezent și a fost discutat răspunsul fiecărui proiect la datele Temei și în acord cu criteriile de evaluare.
Proiectele selectate în urma primei runde pentru a merge mai departe au fost proiectele cu numerele 50, 53, 54
și 58.

Runda 2:
În cea de-a doua rundă, juriul a reanalizat proiectele rămase în competiție pe baza punctajelor reieșite din
criteriile de evaluare pentru a stabili ierarhia finală. Au fost dezbătute mai în detaliu argumentele referitoare la
calitatea arhitecturală în raport cu răspunsul la cerințele tehnice ale arhitecturii bioclimatice.

În urma acestei runde, juriul a hotărât clasamentul final al apelului, astfel:.

- premiul I în valoare de 5000 de euro proiectului cu nr. 50
- premiul II în valoare de 3000 de euro proiectului cu nr. 54
- premiul III în valoare de 1500 de euro proiectului cu nr. 58
- mențiune în valoare de 500 de euro proiectului cu nr. 53
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CONSIDERAȚIUNI GENERALE ASUPRA APELULUI
CONCLUZII ȘI APRECIERI

1. DECLARAȚIA JURIULUI

În primul rând salutăm inițiativa Alumil România pentru lansarea acestui apel de concurs drept metodă de
selectare a unor concepte actuale de integrare a produselor lor într-o arhitectură contemporană, sustenabilă și
care să promoveze clădirile performante din punct de vedere energetic. Tematica aleasă, extrem de actuală
datorită contextului legislativ jalonat de principii de reducere a consumului de energie și a emisiilor de dioxid
de carbon – standardul nZEB, își propune recuperarea tradiției de a edifica prin redescoperirea conceptului
arhitecturii bioclimatice. Dualitatea titlului repune în drepturi abordarea conceptuală a demersului arhitectural,
atent la context și program, dar deschis către experiment și inovare.
Criteriile de jurizare au fost și ele bivalente, pe de o parte fiind abordarea tehnică, specifică principiilor
enunțate mai sus, pe de altă parte fiind atenția pentru calitatea locuirii și prezentarea estetică a proiectelor, care
își propuneau să îndulcească puțin din austeritatea conceptelor energetice abordate de echipele participante.
Juriul a urmărit consecvent respectarea principiilor din tema de proiectare, prin prisma integrării tehnologiei și
performanței energetice ca exponente ale unei arhitecturi de calitate, fără a domina însă discursul conceptual.
Abordarea diferită a temei de către echipele participante a generat soluții interesante și diverse, care dincolo de
o reiterare a unor principii general valabile, au adus în discuție o preocupare aparte pentru soluții sustenabile
specifice contextului actual. Totuși calitatea arhitecturală a spațiului, valențele de relaționare cu cadrul urban,
capacitatea de a deveni un exemplu de bună practică pentru transpunerea unor principii rigide într-o estetică
contemporană au fost, în final, principalele trăsături avute în vedere de membrii juriului.
Am apreciat ca îmbucurătoare aplecarea spre reinterpretarea principiilor arhitecturii bioclimatice și explicitarea
grafică prin scheme și diagrame a metodologiei de abordare.
Proiectele situate pe primele două locuri reflectă abordări diferite, valide prin natura scenariului de locuire
propus, fără a se putea ierarhiza, de aceea recomandăm inițiatorului concursului să integreze ambele soluții
într-o viitoare strategie de promovare. Proiectul al treilea a fost apreciat pentru inovația adusă locuirii fără a
face sacrificii în ceea ce privește spectacolul arhitectural sau performanța energetică a clădirii, iar mențiunea a
fost acordată pentru valențele estetice ale prezentării proiectului.
Am remarcat, de asemenea, o tendință destul de extinsă de aplicare a unor principii, fără a le înțelege în mod
corespunzător, ceea ce conduce spre o anumită superficialitate a discursului tehnic, devenit astfel redundant,
precum și o prioritizare a unor gesturi formale care vor deveni desuete într-un viitor apropiat, datorită
emergenței rapide a cadrului legislativ care obligă spre apariția unor clădiri cu performanță energetică foarte
ridicată.

2. CONCLUZII ȘI APRECIERI FINALE

Premiul I - Proiectul cu nr. 50
Juriul a apreciat propunerea pentru că are valențe clare atât bioclimatice, cât și din punctul de vedere al
conformării nZEB. Volumetria este potrivită în raport cu tema și situl, deși puțin detaliată și nu se citește clar
materialitatea. Orientarea planurilor merită menținută pentru o lectură mai ușoară a intențiilor. Mobilarea
merită mai mult studiu și detaliere.
O recomandare importantă a juriului este aceea de a îmbunătăți grafica, fără a schimba piesele de concurs.
Sugerăm anturarea / post-procesarea imaginilor, pentru o referință de scară umană, în conformitate cu cerințele
din temă.
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Premiul II - Proiectul cu nr. 54
Juriul a apreciat proiectul pentru că abordarea este creativă, iar propunerea răspunde temei și are valențe
bioclimatice evidente. Sera este un punct forte al proiectului, deși geometria acesteia nu se închide în mod clar.
Propunerea este bine conformată din punct de vedere al proiectării în standardul nZEB, are detalii corecte și o
grafică adecvată unui concurs de idee. 
Grafica planului etaj putea fi mai prezentă, soluția nu se citește cu ușurință.
Secțiunea pare desenată în grabă, neavând detalii constructive și principii de conformare energetică care să
reflecte performanța dorită.

Premiul III - Proiectul cu nr. 58
Juriul a apreciat în mod unanim că proiectul propune o abordare inedită asupra demersului arhitectural, care
prioritizează experimentul în fața altor constrângeri funcționale sau tehnice. Casa este conceptuală, de idee, cu
unele sacrificii asupra utilizării spațiilor, lucru reflectat inclusiv prin compromisurile pentru unele soluții de
mobilare sau compartimentare ale spațiului.
Informația este excesivă pentru spațiul alocat pe planșe, uneori greu de urmărit și ușor confuză. Se recomandă
o epurare a graficii. Ventilația este corectă ca intenție, detaliile reflectă corectitudine în principiu, din punctul
de vedere al conformării nZEB, dar lipsesc unele rezolvări tehnice care să le justifice sau completeze.
Abordarea este corectă, dar insuficient susținută tehnic prin detalii.

Mențiune - Proiectul cu nr. 53
Juriul a apreciat prezentarea grafică a proiectului pentru că este spectaculoasă, apropiindu-se de cerințele de
temă, dar volumul are multe gesturi formale, nejustificate din punct de vedere al performanței energetice.
Clădirea propusă are circulații mari, nejustificate funcțional, sunt multe spații neutilizate, depozitările și
holurile au o pondere mai mare decât spațiile cu funcțiuni de locuit. Sunt multe intenții arhitecturale, cu
justificări arbitrare, de exemplu terasa generoasă spre Est, nu spre lac, cu o umbrire decorativă
Comparativ cu amploarea volumetrică și planimetria generoasă, înălțimile spațiilor de locuit din etaj sunt
destul de mici, cu impact direct asupra volumului de aer alocat fiecărei persoane.
Secțiunea pare desenată în grabă, neavând detalii constructive și principii de conformare energetică care să
reflecte performanța dorită.

Proiectul cu nr. 51
Juriul a considerat că, din punct de vedere arhitectural, soluția nu este suficient studiată. De asemenea, din punct
de vedere al performanței energetice, sunt vizibile deficiențe de conformare la nivel funcțional și volumetric (garaj,
balcon, consolă etc.). Fațadele sunt zbuciumate, consola perimetrală este greu de gestionat din perspectiva
compactității volumetriei necesare pentru o conformare energetică performantă.

Proiectul cu nr. 52
Părerea unanimă a juriului a fost că forma și volumetria depărtează proiectul de orice principiu de conformare,
din punct de vedere al performanței energetice – raportul de compactitate nu este asigurat. Materialele alese
impun restricții volumetrice și de rezolvare a elementelor arhitecturale (fațade, învelitoare) care nu se regăsesc
în propunere.
Planimetria este ușor formală, curțile nu sunt speculate arhitectural, etajul fiind destul de opac spre acestea și
mai puțin funcțional (iluminare, ventilare naturală a spațiilor).
Unele sisteme energetice descrise sunt redundante: puț forat și serpentină. Secțiunea nu conține detalii
constructive sau principii de conformare energetică care să reflecte performanța dorită. Prispa pe dublă înălțime
de pe Nord nu își găsește utilitatea, funcționând contraintuitiv cu propunerea.

4



Proiectul cu nr. 55
Juriul consideră că propunerea este o transpunere corectă a principiilor casei pasive, cu calități bioclimatice
clare. Totuși, denotă o abordare atipică din punct de vedere arhitectural și urbanistic, cu implicații asupra
demersului general, inclusiv în ceea ce privește raportarea la context și accesibilitatea lotului.
Prezentarea grafică creează confuzie.
Structura este prea puțin explicată, în planuri apărând elemente cu un scop confuz, cu implicații asupra
utilizării spațiului.
Estetica fațadelor poziționează arhitectura și atmosfera creată în imagini într-un registru care nu răspunde
datelor de temă, respectiv un registru adaptat unei locuințe contemporane.

Proiectul cu nr. 56
Juriul a apreciat că estetica folosită poziționează arhitectura și atmosfera creată într-un registru care nu
răspunde datelor de temă, respectiv un registru adaptat unei locuințe contemporane.
Soluția propune curți semi-deschise insuficient exploatate, ca potențial arhitectural.
Circulațiile sunt complicate, iar mobilarea este insuficient studiată. Organizarea generală este ineficientă.
Punțile termice sunt numeroase, orientarea spațiilor este discutabilă din punctul de vedere al conformării
nZEB, inclusiv din punctul de vedere al raportului plin-gol.

Proiectul cu nr. 57
Juriul a apreciat că, deși propunerea are o grafică de proiect de execuție, abordarea de concept nu este clară.
Partiul general are spații mici, cu unele disfuncții legate de accesibilitate, spre exemplu se intră direct în spațiul
de locuit. Suprafețele camerelor sunt restrânse.
Orientarea spațiilor este discutabilă din punctul de vedere al conformării nZEB, inclusiv din punctul de vedere
al raportului plin-gol. Pergola pe latura de Nord este doar cu rol estetic.
Sistemul energetic nu este descris.

JURIU

Arh. Sergiu Petrea (membru titular)
Arh. Ioana Brăescu (membru titular)
Arh. Tamina Lolev (membru titular)
Dr. ing. Horia Petran (membru supleant)
Technical Manager Ana Călușaru (Consultant tehnic Alumil)

SECRETAR JURIZARE ȘI COORDONATOR APEL
Arh. Sabrina Ahmad
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