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1. Obiectivele concursului 

Se caută soluţii coerente de arhitectură şi peisagistică fundamentate de evaluarea, 

interpretarea şi deschiderea către problemele satului.  

Se urmăreşte: 

 reamenajarea suprafeţei indicate; 

 crearea unui spaţiu public pentru comunitatea locală, punct de atracţie ce 

cuprinde componente de natură memorial-istorică, culturală, turistică şi socială; 

 integrarea intervenţiei în sit şi asigurarea funcţionalităţii propunerii; 

 valorificarea cadrului natural şi construit existent şi asigurarea compatibilităţii 

spaţiului propus cu acesta; 

 identificarea unei căi pietonale de legătură spre componenta turistică de maxim 

interes reprezentată de Muzeul de icoane pe sticlă pr. Zosim Oancea şi 

integrarea acestuia în traseul principal de vizitare a localităţii ce cuprinde uliţa 

aflată la nord de amplasament, între cele două poduri carosabile, eventuale 

prelungiri ale traseelor pentru integrarea troiţelor și a cursului râului; 

 identificarea elementelor de plastică arhitecturală definitorii în vederea evitării 

discordanţelor contextuale; 

 indicarea unor mijloace de semnalizare / orientare / prezentare a reperelor 

semnificative din punct de vedere economic, turistic, isoric şi memorial; 

 realizarea unui model de intervenţie pentru promovarea “culturii construite” în 

mediul rural 

 evidenţierea potenţialului culturii construite pentru viaţa unei comunităţi  

 evidenţierea rolului arhitecturii de calitate şi al arhitectului în realizarea culturii 

construite.  

Opţional, se poate avea în vedere obţinerea unui spaţiu care să preia elemente de 

identitate, distinctive arhitectural, istoric şi social ale Mărginimii Sibiului şi, de 

asemenea, crearea unui element-simbol, recognoscibil, pregnant, cu care sătenii să se 

identifice, şi care să creeze „marca locului”. Acest semn distinctiv trebuie să vizeze, în 

cadru restrâns, satul Sibiel, dar, în acelaşi timp, să fie un izvor de identitate pentru 

ansamblului rural Vale, Sibiel, Fântânele. Este de urmărit din partea participantilor ideea 

integrării celor trei mici comunităţi locale, astfel încât concursul să constituie un factor 

declanşator al unor procese de dezvoltare ulterioară ce vor contura unitatea socio-

arhitecturală, peisagistică şi comunitară a acestui ansamblu rural foarte coerent, cel mai 

valoros patrimoniu construit din Mărginime, momentan neprotejat ca ansamblu. 

Un model de abordare al intervenţiilor în mediul rural este experienţa asociaţiei 

austriece LandLuft (material anexat, www.landluft.at), care încurajează comunele să 

discute şi să se preocupe de „cultura construită”, respectiv de propriul lor viitor.  
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2. Cerinţe ale soluţiei: elemente obligatorii de conţinut pentru 

evaluarea proiectelor 

Funcţiuni – spaţiu de prezentare şi contemplare a monumentului eroilor şi spaţiu de 

joacă pentru copii pentru diverse grupe de vârstă; piaţă publică (for) reprezentată de 

spaţiul stradal ce înglobează amplasamentul de concurs, delimitat la sud de frontul 

construit, iar la nord de râul Sibiel, loc de întâlnire, comunicare, activitate comunitară, 

evenimente etc. 

Circulaţii pietonale – se va propune definirea unei suprafeţe dedicate circulaţiei 

pietonilor între zona de amenajat şi intersecţia din faţa intrării în ansamblul bisericesc, 

zona punct info – pod; se va urmări asigurarea siguranţei pietonilor în general, și a 

copiilor în special. 

Circulaţii velo, auto şi parcaje – intervenţii minime la nivelul carosabilului existent; 

asigurarea fluenţei circulaţiei auto; prevederea unui traseu pentru biciclete şi a unui loc 

de parcare a acestora precum şi identificarea şi organizarea unor locuri de parcare 

pentru autoturisme în vecinătatea zonei de amenajat, inclusiv pentru autocare. 

Materiale de execuţie – se vor folosi materiale durabile, care prin natura lor sau prin 

modul de punere în operă se vor integra în context; sunt recomandate tehnicile şi 

soluţiile tradiţionale cu implicarea resurselor locale. 

Mobilier stradal şi instalaţii aferente locului de joacă pentru copii – se vor ilustra detaliat 

toate piesele de mobilier precum şi echipamentele de joacă propuse. 

Mijloace de semnalizare / orientare / prezentare – se vor propune soluţii stradale pentru 

informarea şi orientarea turiştilor asupra obiectivelor de interes (monumente, pensiuni, 

trasee etc) ; propunerile se vor ilustra detaliat; se urmăreşte asigurarea unor soluţii 

aplicabile la nivelul întregii localităţi. 

Iluminat artificial – soluţia va conţine instalaţii de iluminat ambiental; se va ilustra modul 

de compunere a ambianţei nocturne; se urmăreşte asigurarea unor soluţii aplicabile la 

nivelul întregii localităţi. 

Reţele electrice pe amplasament – se vor propune soluţii de înlocuire şi integrare a 

echipamentelor electrice existente pe amplasament cu ocazia amenajării spaţiului 

public. 

Vegetaţie – se va acorda o atenţie deosebită selectării şi amplasării plantelor, urmărind 

evoluţia sezonieră a acestora; se vor folosi doar plante aclimatizate în România, 

adecvate zonei. 

Gestiunea apelor – se va indica modul de preluare şi evacuare / utilizare a apelor 

pluviale. 
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Sustenabilitate – se va avea în vedere posibilitatea realizării amenajării propuse cu 

mijloace şi resurse locale, durabilitatea şi capacitatea de susţinere a funcţiunilor propuse 

cât şi a unor utilizări alternative, caracterul de „cultură construită” promovat prin 

proiect, cu referinţe în partea desenată sau în cea scrisă.  

Buget – se va prezenta un calcul estimativ al costurilor pentru realizarea lucrărilor; 

bugetul preconizat pentru amenajare este de 109.000 Lei, fără TVA. În cazul depășirii 

justificate a bugetului preconizat se va prezenta etapizarea lucrărilor de amenajare 

corespunzătoare bugetului propus prin proiect. 

3. Descrierea amplasamentului, considerente istorice, urbanistice, de 

patrimoniu etc. 

Context teritorial şi urbanistic 

Satul Sibiel este o localitate tipică din Mărginimea Sibiului situată la 5 km de Săliște și 24 

km de Sibiu, pe cursul inferior al râului Sibiel, la poalele munţilor Cindrel. Satul aparţine 

administrativ de orașul Săliște. 

Amplasamentul ce face obiectul concursului se află pe malul drept al râului ce străbate 

localitatea, în zona centrală a satului, între şcoală - construcţie de secol XIX , obiect de 

arhitectură de influenţă austriacă - şi cămin (centru comunitar) - obiect de arhitectură 

interbelică în stil neoromânesc -, într-o intersectie de drumuri, un drum local şi un drum 

judeţean ce uneşte Sibielul de oraşul Sălişte. 

Amplasamentul este vizibil din zona bisericii şi a muzeului de icoane pe sticlă şi are în 

imediata vecinatate marja (cântar) satului, renovată recent de Asociaţia Sibiel 2000. 

Pe amplasamentul studiat se află un magazin alimentar/bufet construit după 1990, 

concesionat de către primăria Săliște pe o perioadă de 99 ani. Magazinul trebuie integrat 

în propunerea de amenajare, luând în considerare și de posibila sa dezafectare în viitor.   

Context socio-economic 

Sibiel este un sat românesc ce a reuşit să îşi contureze identitatea şi în acelaşi timp să 

găsească o soluţie de menţinere a activităţilor sale tradiţionale. Folosind conjunctura 

favorabilă legată de tradiţiile din regiune, de existenţa Muzeului de icoane pe sticlă şi de 

energia locuitorilor săi, comunitatea şi-a asigurat prosperitatea și un renume 

internaţional. 

Dar tocmai aceste legături cu exteriorul, această presiune datorată unor noi preocupări 

a locuitorilor, a noilor necesităţi funcţionale, a modernizării şi turismului, se constituie ca 

surse de agresivitate constantă şi necontrolată asupra identităţii satului. Aceleaşi efecte 

se observă şi asupra satelor Vale şi Fântânele, învecinate cu Sibielul. 

Localitatea are în prezent un număr de cca 450 de locuitori, număr ce se dublează pe 

perioada verii datorită turiștilor care vizitează satul.  
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O importantă componentă a economiei satului este agroturismul, iar în sat există o 

asociaţie activă a proprietarilor de pensiuni agroturistice, Asociaţia Sibiel 2000. 

Activităţile noi, navetismul şi modernizarea sunt întotdeauna urmate de intervenţii la 

nivelul spaţiului public şi a obiectului de arhitectură ce denaturează şi transformă 

identitatea fondului construit prin calitatea discutabilă a obiectelor noi de arhitectură, 

ieşirea lor din scara locului şi a peisajului, colorit strident sau împrejmuiri realizate cu 

materiale, forme ori dimensiuni nepotrivite. 

Considerente culturale şi de patrimoniu 

Sibiel este un sat al sintezei culturale: structura stradală şi sistemul parcelării 

mărturisesc caracterul românesc al aşezării (străzi cu parcursul înscris în peisaj, înguste şi 

sinuoase, de-a lungul văilor, proprietăţi cu deschidere neregulată, cu latura scurtă la 

stradă, preluând relieful); corpuri de clădire din lemn (şuri, porţi, grajduri); tipologia 

casei, de cele mai multe ori de piatră, poziţia ei pe parcelă şi felul închiderii la stradă 

demonstrează puternica înrâurire a culturii săseşti. 

Satul este înscris în Lista monumentelor istorice ca ansamblu de arhitectură protejat 

„situl rural Sibiel”, cod SB-II-s-B-12546. În această listă mai sunt listate încă cinci obiecte 

- patru case dintre care trei de lemn şi biserica „Sf. Treime” cu turnul clopotniţă. 

Probabil cea mai cunoscută atracţie cultural-turistică a satului este Muzeul de icoane pe 

sticlă pr. Zosim Oancea. Cu sprijinul nemijlocit al sătenilor, părintele Oancea a ridicat 

muzeul de icoane pe sticlă, astăzi cea mai importantă expoziţie de acest gen din Ardeal. 

Cartea lui Giovanni Ruggeri, publicată în mai multe limbi „Icoanele pe sticlă de la Sibiel. 

Muzeul Zosim Oancea” atrage atenţia asupra muzeului şi a profesionalismului 

(restaurare, conservare, protecţie, întreţinere) pe care acesta îl pretinde. 

Proiectul „Case uitate din Marginimea Sibiului”, finalizat cu publicatia „Case tradiţionale 

din Mărginimea Sibiului. Îndrumar practic de restaurare şi întreţinere” focalizează 

atenţia asupra obiectului de arhitectură şi oferă soluţii tehnice pentru prezervare. 

(www.proiecte-culturale.ro) 

Reţeaua stradală 

Satul are un drum principal ce coincide cu drumul judeţean DJ 106E şi mai multe uliţe. 

Drumul principal este asfaltat. Străzile laterale au fost pietruite, dar în urma lucrărilor de 

infrastructură suprafaţa carosabilă este deteriorată. Este intenţionată realizarea unor 

lucrări pentru refacerea pavajului tradiţional cu piatră de râu. 

Drumul principal care traversează zona centrală cumulează traficul local și cel de tranzit 

al localităţii Sibiel (spre satul Vale și orașul Săliște). Zona centrală, între podul din 

vecinătatea bisericii și podul de la căminul cultural, este și cea mai intens circulată 

pietonal. Turiștii parchează autoturismele sau sunt aduși cu autocarele în această zonă, 

după care se deplasează pe jos pentru vizitarea diferitelor obiective turistice. Nu există o 
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suprafaţă rezervată circulaţiei pietonilor, care se desfășoară în prezent pe drumul 

principal împreună cu traficul auto local și cel de tranzit al localităţii Sibiel.  

Parcarea necontrolată a autoturismelor și a autocarelor în zona centrală, chiar și pentru 

perioade scurte de timp constituie o sursă de nemulţumire pentru locuitorii din zonă și 

este una din disfuncţionalităţile sitului.  

Reţele edilitare 

Localitatea dispune de reţele de canalizare, alimentare cu apă potabilă, gaze şi 

electricitate. 

4. Proiectul de concurs: tip, obiect, conţinut 

Proiectele de concurs trebuie să asigure anonimitatea concurenţilor conform 

regulamentului concursului. Piesele proiectului (planșe, CD) vor fi înscrise cu un cod de 6 

cifre. Datele de identificare ale autorilor şi colaboratorilor se vor transmite într-un plic 

închis, opac, inscripţionat cu codul respectiv. 

Planşele vor fi numerotate în colţul din dreapta jos – format: „nr. pagina / total pagini” 

(ex: 1 / 2, 2 / 2). 

Prima planşă va conţine, în partea de sus, titlul concursului „Sibiel-cultura construită. 

Amenajarea spaţiului public din centrul localităţii Sibiel, orașul Săliște, judeţul Sibiu”. 

Concurenţii vor prezenta soluţiile generale, punând accentul pe elementele cu valoare în 

transmiterea conceptului propus. 

Se vor prezenta maximum două planşe format 70 x 100 cm format „landscape” care vor 

conţine: 

 plan de situaţie la scara ce va cuprinde întreaga zonă de studiu – de la biserică 

până în zona căminului -, cu propunerea de dezvoltare, indicându-se circulaţiile 

auto, pietonale, accesele, spaţiul public, spaţiile verzi, amplasamentul 

mobilierului stradal semnificativ şi al eventualelor obiecte de artă (statui, 

fântâni, troiţe, etc.); modificări la nivelul funcţiunilor, regimului de înălţime etc. 

(1:500); 

 plan de situatie ce va cuprinde zona de detaliat (zona monumentului eroilor şi 

locul de joacă pentru copii), cu ilustrarea soluţiei propuse (sc.1:200); 

 secţiuni şi vederi relevante prin spaţiul amenajat (sc.1:200); 

 detalii de execuţie importante pentru susţinerea propunerii; 

 scenariu de iluminat nocturn; 

 scheme conceptuale; 

 ilustrarea soluţiei propuse cu imagini de ambianţă în perspectivă fotorealistă sau 

într-o altă tehnică similară, la alegere; 

 text de prezentare a soluţiei, echivalentul a maxim 2 formate A4, integrat in 

planşe. 
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5. Criterii de evaluare, selecţie şi ierarhizare  

Aprecierea proiectelor va avea în vedere cel puţin următoarele criterii: 

 Rezolvarea spaţiului public astfel încât să corespundă cerinţei funcţionale, 

tehnice, estetice şi să permită etapizarea investiţiei în spaţiul public central – 

maxim; 
 Soluţia propusă pentru zona parcul eroilor şi pentru locul de joacă pentru copii 

să fie ratională, economică, adaptată la imaginea locului şi la caracterul rural 

tradiţional al localitaţii; 

 Valoarea estetică şi functională a ansamblului creat de sistemul de circulaţie 

auto, pietonal şi spaţiul public, integrarea în peisaj şi în ansamblul satului, 

deschiderea către o imagine coerentă de viitor; 

 Atractivitatea şi identitatea spaţiului public propus în zona de intervenţie; 

 Buna relaţionare a spaţiilor publice cu activităţile specifice zonei si caracterul de 

reprezentativitate în acord cu importanţa naţională şi internaţională a satului; 

 Aplicabilitatea cu mijloace locale şi cu posibilitatea implicării localnicilor şi 

voluntarilor. 

 

 

 

Prezenta temă a fost aprobată de promotori în data de 20 decembrie 2012. 
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