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E02 ARHITECTURA PENTRU VIITORI ARHITECŢI

pavilionCDL.

”Educaţia este vitală în obţinerea durabilităţii şi a calităţii mediului. Pentru aceasta 
este necesară dezvoltarea în cadrul comunităţii a capacităţii de înţelegere a arhitec-
turii, peisagisticii şi amenajării urbane, precum şi a proceselor de modelare a mediu-
lui nostru. Această politică are rolul de a promova un context în care cetăţenii să aibă 
încredere şi să aibă capacitatea de a se angaja eficient în crearea şi managementul 
unui mediu construit de înaltă calitate.”  - Politica pentru arhitectură în România 
2010-2015.

01. Conceptul evenimentului

Proiectul presupune reutilizarea resurselor de lemn ramase in urma reabilitarii sar-
pantei Colegiului National C. D. Loga pentru a crea un spatiu interior destinat van-
zarii de alimente pentru elevi si organizarea unui loc de intalnire si interactiune. 
Premise: Cladirea colegiului nu a avut parte de lucrari de reabilitare majore de la 
constructia sa pana acum (113 ani). Anumite parti ale cladirii (precum inveitoarea, 
jghiaburile, burlanele) sunt in stare avansata de degradare. Acest lucru a permis apei 
sa se infiltreze in structura de caramida a cladirii, cauzand zone cu mucegai si dis-
trugerea tencuielii pe suprafete mari. Cladirea se afla acum in santier, urmand ca in 
curand elevii sa fie mutati intr-o alta institutie pana la finalizarea lucrarilor. Reparati-
ile acoperisului au generat cantitati mari de deseuri de lemn, (in principal sipci de 
brad) care sunt inca intr-o stare buna. Datorita formei si organizarii vechi a liceului 
(initial scoala de fete), elevii nu au un loc desemnat pentru interactiune. Nevoia 
pentru un astfel de loc se face simtita prin faptul ca elevii se organizeaza in grupuri 
mici si se aduna in spatii pe care le revendica, precum spatele scolii, “la calorifer” sau 
la automatul de cafea. La dispozitia lor se afla un chiosc din tamplarie PVC de unde 
isi pot cumapra alimente si bauturi racoritoare/apa. Acest obiect este pozitionat 
inoportun in centrul coridorului de la primul etaj. Din punct de vedere estetic si a 
organizarii spatiului perceptia coridorului este alterata de volumul obiectului care 
se separa puternic din context prin culoare si materialitate. Proiectul isi propune 
proiectarea si constructia de catre o echipa de studenti arhitecti a unui pavilion care 
sa inlocuiasca chioscul de PVC folosind lemnul de la sarpanta acoperisului. Etapele 
desfasurarii proiectului sunt: 1: Selectarea si stocarea lemnului – sipcile care pot fi 
folosite vor fi salvate, curatate si stocate astfel incat sa se evite degradarea aces-
tora si sa ajute la procesul de uscare. Starea lemnului va fi evaluata pentru a stabili 
daca trebuie tratat impotriva daunatorilor. 2: Open call profesor coordonator – de-
schiderea unui proces de inscriere pentru un cadru didactic care sa supravegheze 
proiectul (primul aplicant inscris va fi ales) 3: Open call echipa de proiectare si 
constructie – in urma promovarii la nivelul facultatii, se va deschide un proces de 
inscriere online pentru studentii care doresc sa participe (din orice an, intre 5-7 
studenti, aplicantii vor fi alesi in ordinea inscrierilor online) 4: Proiecatera pavilionu-
lui – presupune analiza nevoilor liceenilor si a institutiei, alegerea unei locatii in liceu, 
consultarea cu planurile de reabilitare puse la dispozitie de firma de constructii, ne-
gociere cu reprezentantii institutiei (director, director adjunct) 5: Constructia obiect-
ului – proiectul acceptat si avizat urmeaza sa fie implementat. Perioada de desfasu-
rarea acestui proces trebuie ajustata in functie de progresul lucrarilor de reabilitare. 
Constructia trebuie terminata cel tarziu in acelasi timp cu incheierea celorlalte lucrari 
de reabilitare, pentru a putea fi inaugurata odata cu liceul. 
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02. Obiective didactice

In cadrul proiectului studentii vor lucra in echipa si vor acumula informatii din dif-
erite domenii: - cunoasterea materialelor lemnoase, posibile probleme, degradari, 
metode de recuperare, tehnici de prelucrare manuala si folosind unelte electrice, me-
tode de imbinari, abilitati practice legate de acest material. - analiza spatiala a unei 
cladiri istorice conceputa pentru functia educationala cu mult timp in urma, analiza 
felului in care interactioneaza tinerii care utilizeaza cladirea. Research cu privire la 
spatii publice si de interactiune in medii academice - integrarea unui proiect tempo-
rar/pavilionar intr-o situatie de restaurare in care contextul (cladirea existenta) are 
un rol foarte important - imbunatatirea capacitatilor de comunicare cu beneficiarii 
(directiunea) si executantul lucrarii de restaurare. - intelegerea implicatiilor legale 
a unui proiect; implicarea in procesul de avizare (respecarea normelor legale, obti-
nerea avizului de functionare ca spatiu comercial)

03. Simulare buget

Bugetul se va concretiza in urma finalizarii proiectului pavilionului. Banii obtinuti de 
la OAR vor fi folositi pentru achizitionarea uneltelor necesare prelucrarii lemnului 
(slefuitor mecanic, echipament de protectie, etc.), materialelor de reconditionare 
(fugnicid, lac sau vopsea daca este cazul), si imbinarilor pentru elementele de lemn 
(cuie, suruburi, buloane, in functie de proiect). Uneltele ramase in urma proiectului 
vor fi donate atelierului de machetare FAUT sau colegiului pentru intretinerea pa-
vilionului. Directiunea isi asuma o contributie mica la buget in functie de valoarea 
proiectului si posibilitatile administratiei.

04. Participare așteptată

Proiectul deschide 7 locuri la care se pot inscrie studentii FAUT indiferent de an. 
Echipa finala este de 10 studenti si un profesor coordonator.
 
05. Perioadă

noiembrie 2014- decembrie 2014, in functie de avansul lucrarilor de renovare

06. Locaţie

Timisoara, Colegiul National Constantin Diaconovici Loga- se va preciza locaţia 
evenimentului

07. Facilităţi

Paricipantii nu beneficiaza de astfel de facilitati. 100% voluntari.

08. Costuri de participare

Participarea studentilor la proiect este gratuita. Nu se percepe nici un cost din par-
tea acestora
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09. Abilităţi necesare pentru participare

Abilitati necesare: - participantii isi asuma sa respecte programul de lucru care se va 
incocmi la comun. Abilitati de lucru cu lemnul/modelare 3D sunt binevenite dar nu 
obligatorii.

10. Abilităţi dobândite după participare

Abilitati dobandite: - proiectul le ofera studentilor sansa sa isi imbunatateasca abili-
tatile de comunicare (intre ei ca echipa precum si cu beneficiar/constructor) - Im-
plicarea in proiect va creste capacitatea de intelegere si analiza a studentilor a unui 
proiect care se afla in proces de restaurare - abilitati de lucru cu lemnul, evaluare a 
costurilor, gestionarea proceselor de refolosire a materialului 

11. Beneficiile Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Timiș
 
- Pavilionul va cuprinde inserate numele sponsorilor si celor care au contribuit. Sigla 
OAR si un scurt material informational vor fi prezente pe obiect, ceea ce inseamna 
ca se afla in contact cu peste 500 de tineri si zeci de cadre didactice. Efectul asupra 
liceenilor va fi unul de educare si sensibilizare la problema arhitecturii si reprezent-
antilor acestei bresle in societate (OAR, studenti) - Vedem acest exercitiu ca un mod 
prin care dam ceva inapoi comunitatii din Timisoara, in masura in care resursele de 
timp si dispozitia oamenilor ne permite. Acest scop este foarte similar din punctul 
nostru de vedere cu ceea ce urmareste si proiectul a_ta 2014, sa ii ajutam pe oameni 
sa simta o legatura fata de mediul construit cu care interactioneaza si sa se bucure 
de acesta.

12. Beneficiile Facultăţii de Arhitectură și Urbanism din Timișoara

- Prezenta FAUT in unul dintre cele mai performante licee din oras va avea cu sigu-
ranta un impact in cresterea numarului de studenti interesati de urmarirea studiilor 
de arhitectura. - Acceptarea acestui proiect ca o practica de arhitectura diversifica 
variantele pe care le au studentii in contextul in care numarul practicilor scade.

13. Beneficiile participantului la eveniment 

- Desi pavilionul este unul demontabil, cu caracter temporar, durata de viata a aces-
tuia se va intinde cel mai probabil pa cativa ani. Consideram ca realizarea efectiva 
a lucrari va creste in studenti un simt puternic de responsabilitate, spre deosebire 
de proiectele lucrate la facultate care se opresc de obicei in stadiul de propunere. 
- Urmarim ca fiecare student sa isi insuseasca intr-o masura cat mai mare abilitatile 
enumerate mai sus
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Organizatorul concursului este Filiala Teritorială Timiş a Ordinului Arhitecţilor din 
România. Datele de contact ale organizatorului sunt: 

str. Augustin Pacha, nr. 8, et. 1, 
tel. 0729181713;0745145537, 
email. contact@anualadearhitectura.ro

Responsabil concurs: arh. Alexandru Cozma

Prezentul regulament a fost întocmit de: 
arh. Alexandru Cozma 
responsabil eveniment a_ta 2014

Anuala timișoreană de arhitectură - a_ta - este un eveniment organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România Filiala 
Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecţilor din România, acordat din Timbrul Arhitecturii.

Proiectul a debutat în 2004 printr-o reuniune de mici dimensiuni numită “Seara Arhitecturii”. De atunci, a_ta a devenit 
o manifestare care își propune să recunoască excelenţa în practica locală premiind arhitectura de calitate în cadrul unor 
evenimente festive.  Expunerea discursului arhitectural local a fost completat mereu de conferinţele anuale, care au 
încercat să lărgească graniţele contextului în care operăm.

a_ta 2014 intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor 
acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni. Întregul proiect va fi compus din mai multe eveni-
mente, coagulate în patru categorii importante pentru perceperea breslei: educaţie, start, profesie, stradă. 

Tema anualei - “prezent!” - apare ca o posibilă abordare a contextului interior, în perpetuă tranziţie, în care absenţa a 
devenit cea mai lizibilă formă a prezenţei/prezentului. Aceasta are două înţelesuri concomitente: unul legat de spaţiu, 
altul legat de timp - care este de faţă, aflat acolo unde se vorbește sau se face ceva, respectiv care are loc în timpul de 
faţă, actual. 

a_ta 2014 își propune să dezvolte platformele de comunicare dintre diverse grupuri de interes și, implicit, extinderea și 
activarea comunităţilor interesate de  tematica spaţiului construit.


