
În ultimul exerciţiu am analizat împreună o serie de case pentru a descoperii ce înseamnă locuirea, spaţiul destinat 
ei, relaţia spaţiului personal cu spaţial public, in% uenţa contextului (& zic, geogra& c, climatic dar şi cultural) asupra 
acestui spaţiu, pentru că în cele din urmă să ne alegem un posibil ocupant al & ecăreia dintre aceste case. 
Exerciţiul nostru continuă, de acesta dată punându-vă pe voi în postura de a crea o casă pentru personajul ales. 
Pentru că nici o casă nu este construită ca şi cum ar &  a voastră cât pentru  a rezona & zic dar şi spiritual cu bene& -
ciarul vostru,  buna înţelegere a trăsăturilor ce  de& nesc acest personaj vă va ghida în procesul de modelare a casei. 
Cu alte cuvinte voi sunteţi regizorii şi scenogra& i spaţiului ocupat de aceste personaje. Pentru ca elementele cu 
care veţi opera surprind  alcătuirea conceptuală studiată în faza de analiza, transferul de informaţie spre proiectul 
vostru  va ocupa un rol important. Va trebui să preluaţi fara sa copiaţi şi să integraţi în proiectul vostru cel puţin 
două elemente speci& ce primului proiect (acestea pot &  un tip de con& guraţie spaţială, un tip de limita, de mod-
elare formală, de de& nire a golurilor, de poziţionare a traseului în raport cu spaţiul)  Va trebui să vă justi& caţi acesta 
alegere evidenţiind  importanţa ei în cadrul proiectului analizat cât şi în cadrul propriului proiect.
Cum se va naşte casa voastră? În jurul naraţiunii bene& ciarului ( personajul vostru ) şi a unor funcţiuni speci& ce. 
Casa va avea patru spaţii majore: un spaţiu semipublic de primire, un spaţiu de zi dotat cu zona de relaxare şi o 
mini bucătărie, un spaţiu de noapte echipat  cu o baie, şi un al patrulea spaţiu speci& c naraţiunii & ecărui personaj. 
Cum se vor con& gura spaţial toate aceste spaţii? Bine înţeles că şi în cazul vostru există câteva reguli similare celor 
pe care le veţi întâlnii în viaţa reală. Casa sta într-un context , respecta un procent de ocupare al terenului un volum 
maxim, o înălţime maximă. 
Pentru a simula aceste condiţii vom considera spaţiul vostru de operare a &  format din 4 cuburi de 5x5x5. Cuburile 
pot &  dispuse oricum unele faţă de altele: suprapuse, înşiruite aglomerate, însă nu vor depăşi la sol amprentata a 
trei cuburi. Relaţiile pe care aceste cuburi cadru şi spaţiile ce le conţin le au unele faţă de celelalte le-ai studiat la 
cursul de teorie din primul semestru. Ele pot &  adiacente, întrepătrunse, unite printr-un al treilea spaţiu de legătură, 
articulate. Spaţiile vor urmării exprimarea temei funcţionale,  îşi pot împrumuta calităţi formale sau nu, pot gen-
era coliziuni formale, pot opera cu grile rotite, sau pot rămâne & dele unui concept spaţial uni& cator. Deciziile îţi 
aparţin, însă ele necesită o exprimare formală şi compoziţionala coerentă, urmărind regulile de compozitie prezen-
tate în debutul acestui semestru. Nu în ultimul rând trebuie să ieie în calcul experienta mişcării prin aceste spaţii şi 
felul în care ea descrie calităţile sensibile/ perceptive ale casei.
Situl maxim pe care aceste cuburi stau este de şase cuburi distribuite cantitativ că suprafaţa însumata oricum 
în jurul amprentei la sol. Cele şase cuburi formează un sit cu dimensiunile de 15x 10 m unde latura de 10 este 
poziţionată înspre stradă. Nordul va considerat a &  orientat înspre latura străzii.   Casa voastră poate &  poziţionată 
& e atingând laturile & e în centrul parcelei. Casa ta nu se termină însă în dreptul cojilor limita. Închiderile sunt 
importante însă dincolo de de& niţia lor va trebuie să studiezi relaţia casei cu întreg situl şi felul în care îl modelează 
pentru a exprima accesul, zonele publice sau private, zonele vizibile sau ascunse. Terenul poate &  excavat pana la 
limita cubului, respectiv 5m.
Pentru a materializa proiectul va trebui să alegi o combinaţie de două din următoarele materiale piatră, zidărie,  
lemn, sticlă şi beton. Atenţie vă trebui să alegi cu grijă pentru a putea reprezenta cât mai & del atmosfera necesară 
personajului tău dar şi spaţii de facturi diferite. Astfel & ecare proiect va avea o proporţie de 1/3 spaţii scheletale vs 
spaţii masive sau invers. 
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TEMA  3 

Tema:



S1 24.03 – Trăsăturile bene" ciarului transpuse în tema de proiectare: mineral vs natural, tectonic vs scheletal, transpar-

ent vs opac, introvertit vs extrovertit, static vs dinamic, ordonat vs dezordonat, plânse de prezentare minim 1 A3

S2 28.03, 31.03 prezentarea conceptelor preluate din faza de analiză şi modul de interpretare în cadrul noii soluţii, schiţe 

de studiu, amplasare pe sit şi zoni" care, trasee de la public la privat, trasee şi mişcare pe sit, machete de studiu din polis-

tiren extrudat scara 1:50

S3 4.04, 7.04 studiu pe funcţiune, corpul uman în spaţiu, proporţie şi scara, dimensiuni ale spaţiului, ergonomie desene 

scara 1: 25 şi 1:50

S4 11.04, 14.04 materialitatea spaţiului, tectonic vs scheletal, structura şi închideri, desene scara 1: 50S5 18.04, 21.04 

detalii constructive, desene scara 1:25

S6 25.04, 28.04 corectura pe planşe, predare

Compoziţia plastică  si functionala a volumului si a spatiilor interioare, relatia cu situl;
Coerenţa structurală a elementelor constructive vs. expresia plastica a structurii;
Capacitatea de a lucra cu terenul prin procedeele aditiei/ excavatiei;
Rezolvarea traseelor pe verticala;
Rezolvarea functiunilor;

Prezentarea soluţiei, acurateţea, lizibilitatea şi sugestivitatea planşei;
Calitatea şi claritatea conceptelor analizatem si preluate in proiect;
Discursul de prezentare şi referinţele folosite.

Se va preda un caiet de studiu A3 format landscape. Fiecare temă saptamanala de studiu va &  surprinsa prin 
desene si diagrame pe cel putin doua  coali A3. Caietul de studiu va avea un concept gra& c unitar.
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 incluzand sitului.
- sectiuni orizontale prin toate spatiile (la 1m deasupra pardoselii) cu cote generale şi cote de nivel, indicatii de 
material – scara 1: 25 sau 1: 50;
- plan de situatie cu cote generale si de nivel, umbre purtate si aruncate- scara 1:200
- o secţiune transversala  – scara 1: 25 sau 1: 50;
- o sectiune longitudinala - 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;
- doua perspective exterioare, 
- axonometrie scara 1:50
- 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 con-
tribuie 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 60% din nota & nala pe semestru. 
Predarea fara penalizari este conditionata de efectuarea a minim sase corecturi din cele noua posibile.

Studentii restantieri neimatriculati in anul 1 vor efectua un minim de trei corecturi. 
Predarea ansamblului complet de imagini la timp și cu respectarea condițiilor stipulate mai sus este o condiție 
obligatorie a exercițiului. Ne-predarea sau starea foarte proastă a materialului (ex. execuție proastă a caietului) va &  
sancționată prin depunctare cu 1 punct de la nota & nală.  
Termen de predare: Vineri , 29 Aprilie 2016, ora 18.00 
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