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CASA TURN

Proiectul parcului botanic se închide cu o ultimă intervenţie: o casă turn a cărui locatar este custodele acestui parc (un 
grădinar sau botanist a  at în rezidenta temporară).
Locuinţa oferită spre rezidenta poate   ocupată de un cuplu de adulţi cu maxim un copil şi va avea în alcătuirea ei 
patru zone dispuse prin suprapunere în următoarea ordine:
 Parter: zonă de primire cu un mic birou, depozitare și un grup sanitar,
 Un nivel destinat zonei de zi alcătuit din; spațiu de zi, chicinetă/zonă de gatit, mic loc de luat masa pt două 
persoane, 
 Un nivel destinat zonei de noapte alcătuit dintr-un dormitor şi o baie. (posibil o nişă de dormit pt un copil 
preşcolar)
 Un nivel deschis tip terasa sau logie (spaţiu privat al casei a  at în aer liber). 
Ultimele trei nivele pot   suprapuse în orice ordine.

REGLEMENTĂRI URBANISTICE:

Clădirea poate   pusă în orice poziţie pe sitului a  at în imediata vecinătate a serei botanice. Clădirea propusă va 
funcţiona ca o casă semnal şi se va armoniza compoziţional cu sera deja propusă.
Suprafaţa construită la sol nu va depăşi 36mp. 
Regimul de înălţime maxim admis este de P+3 respectiv 15m.
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SITUL:
Ca şi în cazul serei, un prim obiectiv este cunoaşterea în detaliu a calităților acestui sit.  Ce reguli formale sunt vizibile în 
sit după implementarea proiectului serei, care-i sunt direcţiile şi  uxurile de mişcare, relaţiile ierarhice raportate la restul 
elementelor existente în parc, orientarea faţă de punctele cardinale?

FUNCŢIUNEA vs ORGANIZĂRI ale SPAŢIULUI:
Funcţiunea principală a proiectului vostru este locuirea. Va trebui să studiaţi care sunt cerinţele minimale pentru această 
nouă funcţiune. Care sunt dimensiunile minimale pentru un spaţiu de zi, pentru un spaţiu de gătit, dar pentru o baie sau 
un dormitor? Care sunt proporţiile ideale  ale spaţiului pornind de la observaţia că această casă minimala trebuie să  e 
în primul rând e  cientă în modul în care utilizează spaţiul construit?

FORMA şi SPAŢIUL: 
Vom studia şi în acest exerciţiu  trei posibile rezolvări spaţiale: SPAŢIU STRUCTURĂ, SPAŢIU de tip RAUMPLAN, SPAŢIU de 
tip PLAN LIBER. Pornind de la prima voastră intuiţie formală, luând în calcul însă concluziile la care veţi ajunge în urma 
studiului metodologic va trebui să vă argumentaţi soluţiile spaţial-formale adecvate temei funcţionale.

STRUCTURA/ MATERIALITATE: 
Materialitatea proiectului va   strâns legată de sistemul structural ales. Vom vedea în acest exercitiu că spaţiul poate   
exprimat prin structura sau prin închideri. Tectonica proiectului poate   astfel una masivă, clădita, sau una scheletală, 
constructivă. Veţi   obligaţi să lucraţi cu ambele modalităţi de rezolvare structurală raportându-vă la nevoile spaţial 
funcţionale ale soluţiei. 
Materialele alese vor surprinde corporalitatea spaţiului propus. Ele pot   grele sau uşoare, solide sau fragile, opace sau 
transparente, rugoase sau  ne, bogate sau sărace.  
Ca o cerinţă obligatorie vom pleca de la premisa că cel puţin 50 % din structură este realizată pe sistem structural de  
zidărie de cărămidă. 

MIŞCARE: 
Tema mişcării este esenţială.  Am văzut deja la  cursul de teorie că există mai multe moduri de a ne apropia de o casă, 
că avem o con  guraţie a  parcursului,  o formă şi o dimensiune a spaţiului de mişcare, că există anumite praguri între 
spaţii ce sunt de  nite prin aparate de intrare. În cadrul acestui exerciţiu vom explora însă forma spaţiului de mişcare pe 
verticală. Atenţie aşadar la poziţia, forma şi rolul de organizare al scărilor.

LIMITE: 
Fie că vorbim de suprafeţe verticale, orizontale -de călcare sau  de asupra capului-, prin calităţile lor formale şi materiale 
limitele vor media relaţia interiorului cu exteriorul, vor pune în contact lumea privată a casei cu cea publică a parcului, 
arti  cialul cu naturalul.

RELAŢIA PEISAJ LOC:
Tema peisajului reprezintă o cerință fundamentală a rezolvării acestui proiect. Casa pe care urmează să o propuneţi se 
relaţionează cu vegetaţia existentă a parcului, propunând propriul ei micro peisaj. Calitatea proiectului depinde modul 
în care veţi reuşi să negociaţi relaţia dintre spaţiul construit şi spaţiul natural. Limbajul arhitectural va evoca temele 
naturalului fără să o facă însă printr-o imitare a acestuia. 

ATMOSFERA şi ESTETICA PROIECTULUI:
Care este atmosfera unei case a  ate în relaţie cu natura, privată însă, în acelaşi timp, expusă şi singulară în mijlocul unui 
spaţiu public. Cum exprimăm  această condiție ambiguă în atmosfera în arhitectura casei? Dar în felul în care alegem să 
o reprezentăm?
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Obiective:
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Criterii de
evaluare:

Predare:

Calendar: S1 SPAŢII minimale –  Studiu bibliogra  c de proiecte tip turn sau microspatii, + studiu spatii minimale: dormitor, 
baie, camera de zi, bucătărie, scara- studiu după Neufert
S2  INTERPRETARE SIT – poziţia pe sit, relaţii cu sera, locul de joacă, accesele existente, propunere volumetrică
S3 STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ- FUNCŢIUNE – SPAŢIU,
S4 STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ - STRUCTURA MATERIAL
S5 STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – DESENE de DETALIU şi PREDARE

Formatul predării  nale urmează să  e anunţat în săptămâna 4.  Fiecare temă săptămânală de studiu va & surprinsă 
prin desenele şi diagramele cerute în cadrul atelierului ( pe cel puţin două coli A3).
Predare  nală în data de 29.05.2021.

Modul de rezolvare a obiectivelor trasate în temă
Calitatea discursului arhitectural imaginat
Calitatea prezentării, estetica planşelor şi a pieselor desenate, nivelul de detaliere al pieselor tehnice
Calitatea discursului de susţinere

Exerciţiul are o pondere de 30% din nota  nală pe semestru. 
Predarea fară penalizări este condiţionată de efectuarea a minim şase corecturi din cele opt posibile. Studenţii 
restanţieri neînmatriculaţi în anul 1 vor efectua un minim de trei corecturi pe soluția predată. 
Predarea întârziată peste termenul a  şat pe Campus Virtual se va penaliza cu  2 puncte din nota planşei.  
Închiderea  accesului la predare ce nu va mai permite încărcarea plașelor va   setata la două ore după termenul 
prestabilit al predării.
Orice problemă tehnică întâmpinată la predare va   anunțată în timp real îndrumatorilor grupei pe canele de co-
municare agreeate.
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