
LOCUIRE SEZONIERA PENTRU DOI PESCARI
TEMA:

Tema proiectului  de verificare a cunoştiinţelor  acumulate la atelierul  anului  2 de studiu propune studenţilor  
studiul de amplasament şi rezolvarea conceptuală, volumetrică și funcţională a unui spațiu destinat locuintei sezoniere a 
două persoane. Spatiul creat va fi  locuit pe o perioadă limitată a anului, incepand cu luna aprilie și până în octombrie.  
Oferind o alternativă viabilă cazării în satul din apropiere, proiectul trebuie să studieze și să propună un mod de locuire 
dincolo de calitățile spațiului din punct de vedere al asigurării unui adăpost, atent la caracteristicile locului, să speculeze 
apropierea față de apă, să perceapă trecerea timpului și transformările naturii atât pe perioada unei zile cât și de-a lungul  
anului.

Astfel, acest proiect reprezintă un tip de locuire temporară adresat în primul rând pescarilor, încurajându-se 
comunicarea şi participarea la activităţi comune, învățare și schimb de informații. Pe perioada folosirii locuinței aceasta 
trebuie să satisfacă nevoia de comunicare şi eficienţă – respectiv câteva dintre elementele care definesc modul de viaţă 
al individului contemporan si trebuie sa fie atent la nevoile duale ale acestuia – retragere si izolare pe de o parte, dar si 
socializare pe de alta. 

Propunerea trebuie sa asigure cateva tipuri de spatii minimale:  unele individuale/personale in care fiecare 
dintre locatari se poate retrage, destinate odihnei, igienei, relaxarii, etc.  altele comune, atat interioare cat si exterioare, 
pentru socializare, asigurarea hranei, luarea mesei, pescuit, etc.

Amplasamentul propus  se  află  în  apropierea  satului  Bodo,  de-a  lungul  canalului  Bega  pe  o  sectiune 
caracteristica prin digul de pământ, canal, albie si malul opus, pe o lungime de 10 m. Propunerea trebuie să speculeze  
caracteristicile locației dar, în același timp apropierea apei, nivelul fluctuant al acesteia, etc., într-o soluție care tine cont  
de context si de tipul propunerii. 
Trebuie asigurata cazarea a  doi pescari sportivi, având următoarele funcţiuni:
Suprafata utila(nu include terase si alte spatii exterioare:  30 mp

- acces/parcare biciclete
-spatii individuale, minimale, pentru  cazare (locuri separate pentru dormit, garderoba, mica masa de notite)
-spaţii comune / funcţiuni complementare ( loc de gătit, grup sanitar, alte funcţiuni)

-spatiu anexa pentru depozitare accesoriilor si a sculelor de pescuit; acest spatiu este comun si este parte componenta a 
locuintei temporare; accesul catre acest spatiu se face din exterior

-spatii  exterioare  comune-terase.               
Proiectul urmăreşte şi evaluarea cunoştiinţelor studentului în ceea ce priveşte analiza, documentarea şi 

valorificarea calităţilor unei asemenea funcțiuni ca un exemplu/alternativă la cele existente.

PREDARE:::
Proiectul de verificare se va preda pe format A1(840x594mm), orizontal/vertical. Planşa va avea în colţul din dreapta jos 
un cartuş de 6x6cm care va conţine datele de identificare ale autorului proiectului.  Acest colţ va fi sigilat şi ştampilat  
MARTI LA ORA 16.00. Planşele vor fi lipite de planşete iar proiectul se va lucra în şcoală – datorită acestui fapt sunt 
interzise tehnica de lucru pe calculator prcum si colajele (termenul se refera la piese ale proiectului desenate pe 
calculator. Se pot cola fotografii, texturi, etc.)

PIESE OBLIGATORII:
- plan de situaţie, scara 1:500
- plan parter mobilat cu amenajarea accesului si a teraselor in relatie cu apa, scara 1:50
- planurile mobilate ale altor niveluri, daca e cazul, scara 1:50
- secţiune, scara 1:50 (cu explicarea relatiei cu apa, se va desena in sectiune nivelul apei, profilul malului), 
- faţade, scara 1:50
- o perspectivă exterioară, de la nivelul ochiului care include imprejurimile
-o perspectiva interioara catre peisaj
- text descriptiv, maxim 300 de cuvinte.

CALENDARUL PREDĂRII: Lansare temă: luni 15.12, ora 19.00 
Semnarea lucrărilor: marti 16.12, ora 16.00.
Predarea lucrărilor: vineri, 19.12, ora 18.00.

CRITERII DE EVALUARE:
STRATEGIE:

- capacitatea de a propune o strategie de inserţie valabilă şi interesantă pentru context;
- capacitatea de definire a unui scenariu de locuire complet, cu toate implicatiile sale raportate la timp, spatiu, 
loc  si  rezolvare funcţională a locuirii temporare;
- adaptabilitatea soluţiei la cerintele neconventionale ale unei locuinte pentru pescari;
- rezolvarea spatiilor si amenajarilor exterioare in context (acces, terase, etc.)..

MATERIALITATE:
- capacitatea de a coordona rezolvarea funcţională a clădirii cu cea volumetrică / structurală  prin intermediul 
materialelor alese – atmosferă / textură / imagine de detaliu vs. imagine de ansamblu.

REPREZENTARE:
- capacitatea de a reprezenta coerent soluţia şi proprietăţile acesteia prin intermediul unor piese desenate cu 
valoare logică şi grafică ridicată;
- capacitatea de a prezenta si transmite coerent mesajul si solutia prin intermediul unei solutii de design 
grafic optim;
- capacitatea de a descrie coerent şi logic, prin intermediul unui scurt text, strategia inserţiei în context şi 
atmosfera propusă


