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TEMA  
PROIECT 

SCURT 
sesiunea de 

toamnă 

TEMA

STAȚIE DE VAPORETTO

În contextul reamenajării malurilor canalului Bega, tema propusă vă pune în situația rezolvării 
arhitecturale a uneia din posibilele stații de îmbarcare necesare viitorului transport de persoane realizat 
de-a-lungul canalului.

Se cere astfel realizarea unei intervenții de arhitectură pe malul canalului (profilul acestuia este prezentat 
în anexa desenată), intervenție ce vizează inserția unui pavilion de așteptare pentru maxim 20 de 
persoane. 

Stația de așteptare de tip pavilion este descrisă de urmatoarele funcțiuni:

- Sala de așteptare pentru 20 de persoane ( 1,5 mp de persoană) dotată cu 10 locuri de stat, sisteme de 
expozoare (afișe, anunțuri, expoziții temporare)
- Chioșc de bilete, ziare și cărți, cu info point turistic, deschis înspre sala de așteptare, dotat cu un acces 
de serviciu din exterior.

Pavilionul este o structură ușoara reversibilă în proporție de 80% realizată din materiale la alegerea 
studentului. Materialitatea și detaliile specifice vor fi indicate pe planşă. Spațiul de așteptare este 
acoperit în proporție de 70 %. Pavilionul poate fi parțial deschis înspre canal, alei. Pe timp de noapte 
pavilionul va fi complet închis. 

POZIȚIONARE PE SIT 

Stația de vaporetto propusă va putea ocupa orice poziție (la alegerea studentului) atat timp cât se 
respectă profilul canalului. Pavilionul poate ocupa maxim 40 % din profilul aleilor existente, pentru 
a nu impiedica fluxul traseelor de promenadă. Platforma de îmbarcare este poziționată la +1.00 față 
de cota luciului de apă. În acest sens stația va negocia printr-o scară/ rampă de acces diferențele de 
nivel existente între alei și cota de îmbarcare. Pavilionul poate fi poziționat pe apă (plutitor), în mal 
(prin excavare), pe cota superioară a malului (la nivelul aleilor), alegerea definind astfel soluția plastică 
arhitecturală și funcțională a soluției propuse. Se va acorda o atenţie deosebită imaginii volumetrice 
a intervenției propuse. Fațadele volumului se vor defini prin materialitate transparentă /opacitate și 
relațiile de vizibilitate interior - exterior. În acest sens puteți specula modalitățile de a opaciza, filtra 
spațiul intervenției prin materialitatea fațadei. 

Accesul se face de la nivelul aleilor existente pe sit. 

Lucrările vor fi apreciate pornind de la următoarele criterii:

- integrarea în context şi compoziţia plastică și funcțională a volumului și a spațiilor interioare;
- coerenţa structurală a elementelor constructive;
- capacitatea de a lucra cu apa și terenul prin procedeele adiției/ excavației;
- conceptul și atmosfera spațiului/ flexibilitatea lui funcțională ;
- prezentarea soluţiei, acurateţea, lizibilitatea şi sugestivitatea planşei.

CRITERII DE 
EVALUARE
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CALENDAR

Prezentare: Se va preda o singură planşă de format A1 (841 x 594 mm), cu cartuş de identificare în colţul 
din dreapta jos, ce va conţine următoarele piese obligatorii:

- plan la nivelul sălii de așteptare (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii platformei) cu cote
- plan la nivelul cotei de îmbarcare (secţiune orizontală la 1m deasupra platformei) cu cote 
- plan de situație cu cote generale și de nivel, umbre purtate și aruncate- scara 1:100
- o secţiune transversală ce va evidenția relația pavilionului cu malul și cu luciul de apa, si 
- o sectiune longitudinala prin pavilion
- toate fatadele reprezentate cu umbre aruncate si elemente de anturaj– scara 1: 25 sau 1: 50;

- o perspectiva interioara la nivelul ochiului, vazuta din spatiu inspre rau;
- doua perspective exterioare, una de pe aleea de acces, una de pe platforma unui vaporetto cote 
generale şi cote de nivel, indicatii de material – scara 1: 25 sau 1: 50; generale şi cote de nivel – scara 1: 
25 sau 1: 50; (daca solutia o impune) sistemele lui structurale de prindere ancorare – scara 1: 25 sau 1: 50;
ce se indreapta spre statie.
- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)

Pe planşă va fi înscris un cartuş pătrat cu latura de 6 cm lipit de colţul din dreapta jos.

Planşele vor fi semnate şi ştampilate, caşerate pe planşete marţi, 9 septembrie. Predarea planşelor fără 
semnătură şi ştampilă nu este posibilă.

Predare: vineri, 12 septembrie 2014 ora 18:00 in sala Expo.

PIESE         
PREDARE






