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“The everlasting universe of things
Flows through the mind, and rolls its rapid waves,
Now dark—now glittering—now re  ecting gloom—
Now lending splendour, where from secret springs
The source of human thought its tribute brings
Of waters—with a sound but half its own,
Such as a feeble brook will oft assume,
In the wild woods, among the mountains lone,
Where waterfalls around it leap for ever,
Where woods and winds contend, and a vast river
Over its rocks ceaselessly bursts and raves.”

Mont Blanc: Lines Written in the Vale of Chamouni 
Percy Bysshe Shelly

Masivul Piatra Craiului, Traseul de Creastă.
ETAPA II: NORD-SUD 2-3 h. Creasta Nordica: Zona refugiului de la Virful Ascutit -virful Timbalul Mare; Piscul Baciului 
(virful La Om); Saua Grindului.
Etapa a doua a traseului de creastă se desfășoară la sud de zona refugiului de la Vârful Ascuțit. În punctul de ple-
care sunt  xate pe stâlpi metalici mai multe săgeți de direcție, cu explicații pentru obiectivele sau traseele turistice 
marcate în regiune. De la stâlpul indicator, poteca de pe Creasta Nordică spre Piscul Baciului ne conduce circa 350 
m mai mult pe linia crestei, pina în apropierea Vârfului Țimbalul Mare, înalțat în față. Înainte de a începe urcușul pe 
vârf, creasta se întrerupe de două ori, formând la mici intervale câte o strungă. Din dreptul celei de-a doua, mar-
cajul coboară 4-5 m spre est, pe un scoc mai accidentat, pentru ca apoi să revină în altă strungă (a treia), unde pe 
versantul nord-vestic începe  rul de obârșie al Canionului Ciorânga Mare, prin care turiștii obișnuiti cu cățărarea 
pe stânci și alpiniștii coboară la refugiul Ciorânga Mare, a  at lângă fosta Cabană Ascunsă, pe traseul Vâlcelului 
cu Fereastră. Locul poate   identi  cat și după fereastra naturala sfredelită în peretele ce mărginește pe dreapta 
 rul de obârșie al canionului menționat. Pentru refugiul Ciorânga Mare de lângă fosta Cabană Ascunsă, pe traseul 

Vâlcelului cu Fereastră. Continuând traseul de creastă, urcăm susținut pe vârful Țimbalul Mare (2177 m alt.), de 
unde putem privi cea mai fantastică zonă a Pietrei Craiului, Padina lui Călineț, paradis al alpinismului, rival al zonei 
Gălbinele din masivul Bucegi. Dincolo de această zonă, peste măgurile împădurite și ulucul adânc al Dâmboviței, 
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vedem masivul Iezer-Păpușa, iar mai la dreapta însiruirea nesfârșită de vârfuri ale Făgărașului. Urmează coborârea 
în Șaua Călinețului, adâncită între vârful Țimbalul Mare și Vârful dintre Țimbale. În cuprinsul ei, prin prezența unor 
colțani, șaua prezintă o denivelare care o împarte în două. În prima porțiune, dinspre nord, ajung alpiniștii veniți 
din traseele de pe Călinețul Mic; în cea de-a doua, dinspre sud, ajung cei care au urcat pe  rul principal al Padinei 
lui Călineț. Reluăm traseul de creastă, urcând pănă la Vârful dintre Țimbale (2170 m alt.). Privind înapoi, vedem 
peretele, creasta și vârful Țimbalul Mare, cu stratele redresate la verticală, amintindu-ne de Orga Mare din Padina 
închisă. În dreapta noastră, pe versantul nord-vestic, se adâncește Valea Podurilor. Cu imaginea numeroaselor 
țancuri și muchii, ridicate în cuprinsul ei, înaintăm către sud pe linia Crestei Nordice, impresionați de sălbăticia 
ținutului și îngustimea crestei pe care ne a  ăm. Trecând de pe un versant pe altul, depășim neregularitățile 
traseului care culminează cu o traversare în coborâre pe versantul vestic, până în Șaua Văii Podurilor. Urmează 
depășirea celei mai di  cile porțiuni a traseului, lungă de circa 100 m. Marcajul ne conduce peste crenelurile crest-
ei sau locurile mai expuse, trecând de regulă pe versantul estic. Într-o mică strungă, locurile se domolesc, poteca 
trece în continuare pe versantul estic, urcând printre pâlcurile de jnepeni sau cățărându-se peste mici săritori. 
Intervalul ia s  rșit cu un pasaj îngust de pe linia crestei, punctat în  nal de vârful Țimbalul Mic (2231 m alt.). În 
această zonă ia sfârșit traseul alpin de pe Muchia Țimbalului Mic, iar mai înapoi, în Șaua Văii Podurilor, traseul 
de pe  rul principal al vaii cu acelasi nume. De pe virful Țimbalul Mic către stânga putem privi cea mai săbatică 
zonă a versantului răsăritean, iar peste aceasta, satele brănene, răspândite pretutindeni, peste Măgurile Branului. 
Dincolo de ele zarea este închisa de la dreapta la stânga de masivele Leaota, Bucegi, Piatra Mare, Postăvaru și 
Gârbova. Reluând drumul de creastă coborâm susținut, având în dreapta  rele de obârșie ale Cioringuței. Cind 
am ajuns jos, într-o șa punctată cu jnepenișuri, suntem in punctul din care încep către sud Clăile, vârfuri stâncoa-
se ce se înlănțuie până aproape de Piscul Baciului. Începând din acest loc, pe versantul vestic se adâncesc  rele 
de obârșie ale Vladușcăi. După circa 21 ore ajungem pe vârful Zbirii (2 220 m alt.). În continuare străbatem o mică 
porțiune de creastă mai accidentată, după care urmează vârful Claia Caldării Ocolite (2 202 m alt.), sprijinit către 
dreapta de creasta Colților Rai. Din dreptul acesteia urcam în lungul crestei, devenită mai lată și ușor înierbată, 
trecând pe deasupra Căldării Ocolite, până pe vârful La Om sau Piscul Baciului (2238 m). La sud de vârf se 
rami  că spre stânga, în coborâre, traseul 1. A (marcat cu bandă roșie) spre refugiul Grind. Mai jos de acest punct, 
pe linia crestei, la circa 350 m, ajungem la stâlpul metalic din Șaua Grindului, limita sudică a Crestei Nordice, unde 
etapa a II-a a drumului de creastă ia sfârșit.

Aici, sub Grind,  ne vom imagina un nou refugiu alpin, pentru opt persoane.

TEMA



PIESE         

REFUGIUL

Capacitate 8 persoane. (Suprafața maxim construită la sol- 20mp)
Două accese:  unul pe timp de vară, la cota terenului, 
  un al doilea, pe timp de iarnă, prin zona neînzăpezita de la o cotă superioară. (va genera 
o scară de pisică interioară)
Materialele ce pot   folosite sunt de tip uşor, transportabile din vale.  Ele trebuie să reziste intemperiilor, 
(ploaie, vânt, zăpada, expunere la soare) pentru cel puţin 15 ani. 
Foma propusă se va integra în peisajul alpin însă ea  poate în acelaşi timp constitui un semnal vizual.
Iluminarea interioară se va face exclusiv zenital sau la o cotă superioară.
Interiorul este compus din zone de dormit cu pături suprapuse (posibil rabatabile) şi o mică zona de gătit 
(cu instrumentar adus de turişti) În interior spaţiul va   dotat cu o nişă de prim ajutor. 
În exteriorul refugiului se va amenaja o zonă cu locuri de intins hamace si o platforma de observatie la o 
distanţă de cel puţin cinci metri de corpul refugiului (suprafata de  ntă arhitectural de minim 10 mp)

Calitatea formal plastică a obiectului propus,
Modul de utilizare a materialelor şi reversibilitatea soluţiei,
Claritatea soluţiei constructive,
Paginaţia şi claritatea pieselor desenate,

 
- două planuri / secţiuni orizontale (una la +1m, a doua la alegere) surprinzând tot ansamblul propus, scara 
1: 25 sau; (cel puțin unul din planuri va   reprezentat în secțiune perspectivă cu materialități și umbre)
- o secțiune transversală prin tot ansamblul ce va evidenția relația interior exterior – scara 1: 25 sau;
- o secțiune longitudinală prin tot ansamblul , ce va evidenția relația interior exterior - scara 1: 25;
- toate fațadele relevante  cu umbre aruncate și elemente de anturaj – scara 1: 25 sau 1: 50;
- o perspectivă de interior la nivelul ochiului ;
- o perspectivă exterioară tip fotomontaj, ce va evidenţia relaţia cu situl;
- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)
Se va preda o planșa format A1 pe care va   trecut un cod de identi  care alfanumeric din patru cifre sau 
litere. Codul de identi  care va   comunicat şefului de grupă care are misiunea de a prelua toate planşele şi 
de a la transmite mai departe şefului de an. Codul de identi  care se va regăsi şi în titlul  şierului după cum 
urmează: 2021PSxxxx. Codul va   scris vizibil pe plansa, cu font arial, corp 14, în coltul din dreapta jos.

Şeful de an va transmite mai departe colectivului profesoral toate planşele sub formă de arhiva de  şiere 
digital e precum şi lista codurilor alfanumerice, cenzurând însă numele autorilor. Fişierele nu vor depăşi 
mai mult de 10 Mb. Şeful de an împreună cu şe  i de grupă au misiunea de a păstra listele de identi  care ce 
conţin codul alfanumeric al
 ecărui student.

Predarea planșelor spre colectivul profesoral se va face vineri 25.06.2021 printr-un transfer efectuat nu mai 
târziu
ora 20.00 Predarea planşelor fără cod de identi  care nu este posibilă.

După notare, cele două liste vor   comparate pentru atribuirea notelor  ecărui autor.
Lansarea temei presupune o sesiune de răspunsuri la întrebări pe marginea temei ce se va desfăşura 
miercuri 23.06.2021pe zoom de la ora 12.00.

CRITERII DE 
EVALUARE
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