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Pentru prima temă  a proiectului de verifi care din acest an ne întoarcem pe situl Casei Anotimpurilor. 

Ipoteza de lucru este următoarea:

Custozii Casei Anotimpurilor pot extinde amprenta spaţială a casei prin intermediul a trei module de mobilier cu 
funcţie de expunere, ce pot fi  amplasate în mai multe locuri predefi nite din Parcul Rozelor, în diverse confi guraţii 
spaţiale, în funcţie de nevoile momentului. Acest module sunt expozoare şi puncte de vânzare pentru trei tipuri 
de produse.  Primul modul este dedicat vânzării de fl ori şi de aranjamente fl oare. A doilea modul este un raft de 
cărţi dedicate lumii botanicii şi a îngrijirii fl orilor. Al treilea modul poate fi  inchiriat în funcție dinamica activităților 
din parc motiv pentru care trebuie să fi e fl exibil în utilizare putând primi mai multe funcţii de expunere. Cele trei 
module realizate pe structura de lemn cu elemente metalice de prindere, vor avea un design unitar din punct de 
vedere al limbajului şi al detaliilor însă se vor diferenţia prin forma, dimensiune şi mod de poziţionare pe sit. Zonele 
de expunere necesită securizare peste noapte motiv pentru care va trebui să concepeţi un sistem de închidere/ de-
schidere pentru fi ecare din aceste module. Unul din ele va avea funcţie totemică, adică va fi  poziţionat pe verticală 
pentru a acţiona ca un semnal în spaţiu. Înălţimea nu va depăşi 3m. Pentru ca trebuie transportate de pe un sit pe 
altul, va trebui să vă gândiţi şi la un sistem de rulare. 

Siturile propuse vă pun în două situaţii diferite, un sit mineral şi unul natural. 
Primul sit afl at în confi guraţia de alei a parcului rozelor are o formă de pătrat, cu dimensiunea de 11m pe 11 m, 
limitele orizontale şi verticale fi ind clar defi nite atât de planul dalat al pardoselii cât şi de gardul viu perimetral. 
Spaţiul este penetrat de trei alei ce creează fl uxuri de mişcare multiple ce vor trebui luate în considerare în momen-
tul poziţionării modulelor. Acest spaţiu este folosit în timpul unor evenimente de tip Street Food Festival.
Al doilea spaţiu este unul natural. El este vizibil intre aleile de pe malul Canalului Bega vecine Casei Anotimpuri-
lor. Spaţiul nu are limite exprimate vizibil decât în relaţia dintre spaţiul verde şi alei. Amplasarea va lua în calcul 
fl uxurile dominante de mişcare pe aleile din vecinatate, propunând un scenariu de amenajare peisajer. Această 
confi gurație este folosită în cea mai mare parte a timpului. 

Depozitate împreună cele trei obiecte nu vor ocupa o suprafaţă mai mare de 15 mp. Ele pot fi  poziţionate în cele 
două situri în orice confi guraţie si vor specula mişcarea şi trasele existente deja, dar şi o buna vizibilitate a produse-
lor. În efect fi nal tema va pune în situaţia de defi ni spaţii folosindu-vă doar de limite verticale, ce au la rândul lor 
diverse calităţi (forma, dimensiune, poziţie, culoare, textura, transparență). 
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CRITERII DE 

EVALUARE

Impactul vizual al celor trei module privite atât individual cât şi în compoziţiile spaţiale propuse pe cele două 
situri.
Funcționalitatea si fl exibilitatea fi ecărui modul,
Calitatea spaţiului public creat pe cele două situri date, 
Claritatea şi calitatea detaliilor constructive propuse.  
Calitatea şi claritatea prezentării proiectului.

 
- epura în tripla proiecţie a fi ecărui modul, scara 1: 25. 
- câte o secțiune transversală prin fi ecare modul ce va evidenția detaliile constructive – scara 1: 25;
- câte un plan plan de situaţie pentru fi ecare sit surprinzând tot ansamblul propus, scara sau 1: 50; 
- axonometria explodată a fi ecui modul, 
- câte o perspectivă  la nivelul ochiului pentru fi ecare sit, din cel mai favorabil punct de observaţie;
- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)

Se pot preda una sau două planșe format A2 pe care va fi  trecut un cod de identifi care alfanumeric din patru cifre 
sau litere. Codul de identifi care va fi  comunicat şefului de grupă care are misiunea de a prelua toate planşele şi de 
a la transmite mai departe şefului de an. Codul de identifi care se va regăsi şi în titlul fi şierului după cum urmează:
PSxxxxplansa1, respectiv PSxxxxplansa2, dacă este cazul. Codul va fi  scris pe plansa cu font arial corp 14 in coltul 
din dreapta jos.

Tehnica de reprezentare este la alegere.

Şeful de an va transmite mai departe  colectivului profesoral toate planşele sub formă de fi şier digital precum şi 
lista codurilor alfanumerice, cenzurând însă numele autorilor. Fişierele nu vor depăşi mai mult de 10 Mb. Şeful 
de an împreună cu şefi i de grupă au misiunea de a păstra listele de identifi care ce conţin codul alfanumeric al 
fi ecărui student.
După notare, cele două liste vor fi  comparate pentru atribuirea notelor fi ecărui autor. 

Lansarea temei presupune o sesiune de răspunsuri la întrebări pe marginea temei ce se va desfăşura luni  
25.05.2020 pe zoom de la ora 9.00.
https://us02web.zoom.us/j/86884541468

Predarea planșelor spre colectivul profesoral se va face miercuri 27.05.2020 printr-un transfer efectuat nu mai 
târziu ora 20.00 Predarea planşelor fără cod de identifi care nu este posibilă.

PREDARE


