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1. Obiectivul concursului
Obiectivul principal al concursului este reamenajarea acceselor în Municipiul Caracal, respectiv
crearea unor obiecte semnal reprezentative, ca poartă de intrare.
Proiectul urmărește :
- reintegrarea în țesutul urban a amplasamentelor de acces în Municipiul Caracal;
- conversia imaginii urbane actuale prin amenajări care să se integreze în context;
- crearea unor obiecte reper pentru Municipiul Caracal, care să țină cont de istoria locului, de dinamica
urbană și să facă trecerea de la tradițional la modern;
- identificarea unor soluții inovatoare și creative care să încurajeze utilizarea unor materiale durabile.

-

-

-

2. Amplasamentele care fac obiectul temei de concurs:
Amplasamentele care fac obiectul temei de concurs se clasifică în două categorii : accese
principale, accese secundare, după cum urmează:
2.1. Accese principale:
Acces DN6 – Strada 1 Decembrie 1918 – legătura cu București
Acces DN64 – Strada Carpați – legătura cu Slatina
Acces DN6 – Strada Craiovei – legătura cu Craiova
Acces DN54 – Strada General Magheru – legătura cu Deveselu - Corabia
2.2. Accese secundare:
Acces DJ641 – Strada Dobrogeanu Gherea – legătura cu Cezieni
Acces DJ542 – Strada Rahovei – legătura cu Redea
3. Cerințe ale conceptului creativ : elemente obligatorii de conținut pentru evaluarea proiectelor
Unicitatea conceptul creativ cu respectarea temei generale de creație și a regulamentului
Integrarea obiectelor propuse în contextul urban și peisagistic
Materiale de execuție – tehnicile și soluțiile de punere în operă a conceptului de creație trebuie să
utilizeze materiale : metal, lemn, sticlă, lumini, piatră, instalații care să pună în valoare, să
personalizeze intrarea în Municipiul Caracal, etc.
Sustenabilitate – se va avea în vedere durabilitatea amenajării propuse
Dimensiuni – pentru accese principale - înălțime maximă 3,5m–7,0m, lățime–funcție de amplasament
-pentru accese secundare - înălțime maximă 3,0m, lățime–funcție de amplasament
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4. Proiectul de reamenajare a acceselor - Conținutul pieselor predate
Piesele proiectului (părți desenate și părți scrise) vor conține un cod de identificare format din 6
cifre și 3 litere cu majuscule. Piesele pentru concurs trebuie să prezinte anonimitatea concurenților,
conform regulamentului concursului.
3.A. Formatul planșelor desenate:
- 2 Formate A2 (420x594 mm) : 1 planșă pentru reamenajarea categoriei accese principale, 1 planșă
pentru reamenajarea categoriei accese secundare
- Orientare portret;
- Chenar dreptunghiular 70x25mm (Lxl) de culoare albă în colțul din dreapta jos al planșei care să conțină
codul de identificare;
- Codul de identificare: font Arial, bold, mărime 24, culoare neagră;
Piese obligatorii ce trebuie să conțină planșele sunt:
- Încadrare în zonă, marcarea amplasamentului
- Ilustrarea conceptului prin scheme, volumetrii de integrare in contextul urban
- Planuri și vederi pentru conceptul propus, scara 1:10;
- Ilustrarea soluției prin imagini de ambianță, fotorealistice, schițe de percepere ale spațiului.
- Opțional: detalii de execuție.
- Paginarea pieselor pe planșe este la alegerea participanților.
3.B. Formatul piesei scrise (format A4):
- Format A4 (210x297 mm);
- Orientare portret;
- Margini – Normal (2,5x2,5x2,5x2,5 cm);
- Font Arial, mărime 12, spațiu paragraf 1.5, culoare neagră;
- Codul de identificare să fie poziționat în partea din dreapta jos pe fiecare pagină;
- Textul să conțină diacritice și să descrie conceptul de creație;

4. Criterii de evaluare, selecție și ierarhizare
Aprecierea proiectelor va avea în vedere următoarele criterii:
- Calitatea adecvării propunerii și adaptarea sa la context și caracterul local;
- Expresivitatea și capacitatea de comunicare a conceptului de către proiect, în conformitate cu
obiectivele concursului;
- Valoarea estetică și unicitatea creației;
- Respectarea obiectivului urmărit;
- Fezabilitatea tehnică și explicitarea soluțiilor constructive
- Respectarea cerințelor de prezentare a proiectului susținute la punctul 3 al temei de față

Organizatori
Primăria Municipiului Caracal

Promoterii concursului
Asociația Absolvenților Urbaniști și Peisagiști din România
Clubul Studenților Urbaniști

Parteneri
Facultatea de Horticultură
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