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TEMA 2

TEMA

STRUCTURA/ PEISAJ
In contextul reamenajarii malurilor canalului Bega, tema propusa va pune in situatia rezolvarii arhitec-
turale a uneia din posibilele statii de imbarcare necesare viitorului transport de persoane realizat de-a-
lungul canalului.

Se cere astfel realizarea unei interventii de arhitectură pe malul canalului (pro" lul acestuia este prezen-
tat in anexa desenata), interventie ce vizeaza insertia unui pavilion de asteptare pentru maxim 20 de 
persoane. 
Statia de asteptare de tip pavilion este descrisa de urmatoarele functiuni:
- Sala de asteptare acoperita pentru 20-30 de persoane ( 2 mp de persoana)  dotata cu 10 locuri de stat, 
sisteme de expozoare (a" se, anunturi, expozitii temporare)
- Chiosc de bilete, ziare si carti, cu info point turistic, deschis inspre sala de asteptare, dotat cu un acces 
de serviciu din exterior.
- Terasa in aer liber de minim 50 mp-max 70 pozitionata la _+3.00 fata de cota aleii pietonale. Terasa 
poate "  inchiriata pe timp de vara pentru un operator de alimentatie publica. Acesta va avea un punct 
de deservire de tip chiosc cu depozitare inglobata (max 10mp) amplasat in relatie directa cu terasa. 
Accesul la aceasta terasa se va face prin rampe sau scari con" gurate conform standardelor in vigoare.

Pavilionul este o structura usoara reversibila  realizata in proportie de 80% din lemn + alte materiale 
ajutatoare (metal, panza ) intr-un sistem scheletal. Materialitatea si detaliile speci" ce vor "  indicate pe 
planşă. 
 
POZITIONARE PE SIT 
Statia de vaporetto propusa va putea ocupa orice pozitie (la alegerea studentului) atat timp cat se 
respecta pro" lul canalului. Pavilionul poate ocupa maxim 20 % din pro" lul aleilor existente, pentru a nu 
impiedica $ uxul traseelor de promenada. Platforma de imbarcare este pozitionata la +1.00 fata de cota  
luciului de apa. In acest sens statia va negocia printr-o scara/ rampa de acces diferentele de nivel ex-
istente intre alei si cota de imbarcare. Pavilionul poate "  pozitionat pe apa (plutitor), sau  pe cota supe-
rioara a malului (la nivelul aleilor), alegerea de" nind astfel solutia plastica arhitecturala si functionala a 
solutiei propuse. Se va acorda o atenţie deosebită imaginii volumetrice a interventiei propuse. Fatadele 
volumului se vor de" ni prin materialitate transparenta /opacitate si relatiile de vizibilitate interior - ex-
terior. In acest sens puteti specula modalitatile de a opaciza, " ltra spatiul interventiei prin materialitatea 
fatadei. 
Accesul se face de la nivelul aleilor existente pe sit. 

Lucrările vor "  apreciate pornind de la următoarele criterii:
Integrarea in context şi compoziţia plastică  si functionala a volumului si a spatiilor interioare;
Coerenţa structurală a elementelor constructive vs. expresia plastica a structurii;
Capacitatea de a lucra cu apa si terenul prin procedeele aditiei/ excavatiei;
Rezolvarea traseelor pe verticala;
Conceptul si atmosfera spatiului/ $ exibilitatea lui functionala ;
Prezentarea soluţiei, acurateţea, lizibilitatea şi sugestivitatea planşei.
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1. Luni – 27apr. Caiet de studiu A3 - cu analiza materialitatii, lansare temă
 Joi – 30 apr. Caiet de studiu A3 cu analiza structurii de lemn scheletale, scări, trasee, prezen-
tare a temei program şi schiţe de concept cu două variante de amplasare a pavilionului,
2. Luni – 4 mai. Macheta de studiu 1:50 a solutiei +caiet de studiu A3 - Studii de volumetrie, tra-
seu, detalii structură
 Joi – 7 mai. Macheta de studiu 1:50 a solutiei +caiet de studiu
3. Luni – 11 mai. Machete de detaliu 1:20 a diferitelor elemente (scară, balustrade, spaţii) +caiet de 
studiu 
 Joi – 14 mai. Corectură pe planşe, desene sc.1:20 planuri, secţiuni, faţade 
4. Luni – 18 mai. Corectură macheta " nală sc. 1:20 
 Joi – 21 mai.  PREDARE FINALA MACHETĂ ŞI PLANŞE + susţinere 
5. Luni – 25 mai. PROIECT SCURT Corectură săptămâna de refaceri
 Joi – 28 mai. Corectură săptămâna de refaceri
 VINERI 29 mai  Predare refaceri

Prezentare: Se vor preda maxim doua planşe de format A1 (841 x 594 mm), cu cartuş de identi" care în 
colţul din dreapta jos, ce vor conţine următoarele piese obligatorii:

MACHETA 1:25 incorporabila in macheta sitului.
- plan la nivelul salii de asteptare (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii platformei) cu cote gener-
ale şi cote de nivel, indicatii de material – scara 1: 25 sau 1: 50;
- plan la nivelul terasei /bar (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii platformei) cu cote generale şi 
cote de nivel, indicatii de material – scara 1: 25 sau 1: 50;
- plan la nivelul cotei de imbarcare (secţiune orizontală la 1m deasupra platformei) cu cote generale şi 
cote de nivel – scara 1: 25 sau 1: 50; (daca solutia o impune)
- plan de situatie cu cote generale si de nivel, umbre purtate si aruncate- scara 1:200
- o secţiune transversala ce va evidentia relatia pavilionului cu malul si cu luciul de apa, precum si siste-
mele lui structurale de prindere si ancorare – scara 1: 25 sau 1: 50;
- o sectiune longitudinala prin pavilion scara 1:25 sau/ 1:50
- 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 Bega;
- doua perspective exterioare, una de pe aleea de acces, una de pe platforma unui vaporetto ce se in-
dreapta spre statie.
- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)
detalii şi desene care arată punerea în operă a materialului din care este executat " ecare spaţiu, desene 
ce contribuie la înţelegerea soluţiei (schiţe conceptuale, diagrame de lumină în diferite momente ale zilei 
etc.)
Pe planşă va "  înscris în colţul din dreapta jos un cartuş cu dimensiunile ce vor "  a" şate în ateliere.

Exercitiul are o pondere de 40% din nota " nala pe semestru. 
Predarea fara penalizari este conditionata de efectuarea a minim patru corecturi din cele sase posibile.
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