PREDIPLOME FAU – 28 IANUARIE 2019, ora 9.00
Nr.crt. NUME Prenume candidat

1

2

3

CRISTEA RĂZVAN-CRISTIAN

FARKAS ENDRE

IONIȚĂ DIANA-MARIA

Titlul proiectului

Piață agroalimentară cu
hotel

Centru cultural

Restructurarea unei stațiuni
balneare

4

LEU VLAD FLORIN

Centru de Enoturism

5

OCHIȘ ANDREEA IULIA

Restructurarea fostelor
Unități Militare din Ineu Centru de cartier

6

7

8

9

VESTALE-CHIȘ ANDREA

CUREU IULIA-CRISTA

LOȘONȚI MARIA-IRINA

POPESCU GEORGIANA
ROXANA

Sustenabilitate în
reconversia unor foste
incinte industriale

Amplasament 1

Amplasament 2

Recomandări

clarificări asupra funcționalității temei privind aprovizionarea – accesul camioanelor - piața publica în subteran - de validat/verificat conceptul si funcționalitatea
problema iluminatului natural în piață trebuie rezolvată
soluția subterana e ca capcana dpdv al siguranției la incendiu
atenție la reprezentarea acceselor auto si rezolvarea acceselor
care este inovația asupra programului?
nu exista un spațiu public coerent
Str. Corneliu Coposu, Zalău, Str. Voievod Gelu, Zalău, sunt neclare vecinătățile
atenție la relația cu biserica si stabilirea limitei parcelei
Sălaj
Sălaj
oare este suficient de mare terenul dacă se definește corect perimetrul?
Titlu: program, tip operațiune, locul
conceptul: este vag: adaptarea unui program la un loc
tema program: este o lista; trebuie detaliat/aprofundat
situl subteran este greu de rezolvat ; trebuie soluție sofisticata;
situl 1 este mai confortabil
Situl central - recomandat
1 funcțiune care sunt 3 funcțiuni defapt
se recomanda ca funcțiunile sa se contopească
biblioteca este o funcțiune care creste cu timpul, trebuie sa aibe opțiuni de extindere
cele 3 teme sunt prea ample
str. Bánki Dónát, FN, Sfântu str. Garoafei, FN, Sfântu ar trebui restrâns la 2 funcțiuni din 3
Gheorghe, Covasna
Gheorghe, Covasna biblioteca trebuie separată
experimentat spațiu deschis si flexibil
actualizare program
clădirea este spațiu public; sa dialogheze cu spațiul public înconjurător
parkingul poate fi studiat in zona
nu se vede un concept arhitectural

Str. Avram Iancu, nr.164,
com. Tinca, sat Tinca, jud.
Bihor

-contextul nu este clar; nu este o analiza a satului
clădirile înalte nu sunt la scara locului
Este recomandat un ansamblu discret, tip covor
Tema este in regula, locul este bun
Str. DJ797B, com.
Mădăras, sat Mădăras, Trebuie lucrat la scara locului
ansamblul sa prezinte interacțiune cu satul și alte dotări locale complementare
jud. Bihor
se poate coborî la 2500 mp din funcțiuni
studiu cu demolare / diminuare / fragmentare
Sit recomandat: Tinca

tema trebuie consolidata
situl rural are ingredientele unui sit potrivit
clădire rigida pentru o arhitectura peisajera
soluție insensibila
Strada Ștrandului Nr.60, Oras DJ102E, Sat Vărbila, situl urban poate fi scos din lista
Ploiești Judet Prahova
Judet Prahova
e acceptabil sa nu fie în vie
relația cu apa trebuie sa fie mai sensibila
partea de producție integrata in circuit vizitabil
Situl recomandata: Rural
o abordare mai discreta
programul trebuie sa fie explicit în titlul
ce se poate păstra din clădirile existente?
de studiat situl care este mai aproape de centru și care este mai accesibil pietonal
Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Calea Aradului, nr. 1-3, arhitectura este de o masivitate nepotrivita localității
oraș Ineu, județ Arad
oraș Ineu, județ Arad mers mai aproape de sol mai pavilionar
Scara la jumate - cel puțin la situl 2
Dimensiunile trebuie reduse
Sit recomandat : situl 2

Cosma Marius, Erou, 11,
Oradea, Bihor

Nucleu revitalizant: complex nr. 323, Comuna Băiuț, Județ
sustenabil de vânătoare
Maramureș

Independenței, 7-9,
Oradea, Bihor

care este tema / titlul?
fezabilitatea locuirii sociale in sit central si reconversie
amplasamentul central este mai atrăgător
trebuie sa existe o abordare mai complexa
verificare legislației pentru fiecare program
sunt cam mari ambele soluții
studiul trebuie extins
situl este foarte complex si trebuie abordat holisitic
sunt prea mari
nu exista relații cu vecinătățile
Situl 2 cu 2 varainte /abordari + Tema

-situl recomandat: Baiut
mixat cu elemente ale comunității
mobilarea strazii cu o parcare poate fi evitata
parcare subterana sa lase loc sa se vadă clădirile
DJ 184, Exploatarea o progresie a volumelor intre volumele mari si cele mici
Minieră Cavnic, Județ complex multifuncțional; vantoarea este sustenabila
Maramureș
este un centru care depășește componenta de vânătoare
spre strada sa existe o clădire dar nu parcarea
piața definita mai bine de context
Inserția este prea masiva

problematică funcțiunea cu fata spre castel
ar fi nevoie de o zona de depozitare mai generoasa pentru transporturi de gabarite mari;
Strada Mihai Eminescu, cum se manevrează?
Nod regional de conservare Strada Mihai Eminescu, nr.
nr. 820, sat Bonțida, locurile de parcare sunt prea puține
a patrimoniului
510, sat Bonțida, județul Cluj
abordarea arhitecturala este discutabila
județul Cluj
Situl recomandat :sit 1
Funcțiuni: multifuncțional pe prelucrare

Reabilitarea spațială și
socială a cartierului stalinist

Str. Muncii, FN, Petrila,
Hunedoara

Situl 2 e cel preferat
pârâul poate fi speculat mai bine si luat in considerare
sa fie loc de promenada
întoarcerea fetei către parau
Str. 22 Decembrie, nr. mix de funcțiuni de activități din comunitate
67, Petrila, Hunedoara spațiu expoztional mai degraba decat muzeu
sa fie o functiune mai flexibiala
utilizatori: vizitatori, comunitate, copii
arhitectura trebuie sa creeze un dialog
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CSOMOR LÁSZLÓ LEVENTE

ENCIAN SILVIA CODRUȚA

MĂRINCEAN DANIELA
AUGUSTA MIHAELA

URSA BOGDAN IOAN

BÁLINT ZOLTÁN

BELDEAN LAVINIA BIANCA

LUCHIAN RODICA
MIHAELA

CENTRU DE TERAPIE
ASISTATĂ DE ANIMALE

Complex turistic de
vinificație

Centru pentru prevenirea
îmbătrânirii și regenerare
activă

Centru comunitar în Carei

HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, STR. TOROK
FERENC

atentie la imprejmuire / securitate
clarificare asupra temei de program
deschiderea catre functiuni complementare
mai accesibil, deschis si publicului
sit mai mare in care sa încapă de toate, inclusiv spatii naturale, separare spații publice și
HARGHITA, ODORHEIU private,
SECUIESC, STR. PANTEI Grădiniță cu cazarea nu se potrivesc
deschidea programului către public/ cui se adresează?; relaționare cu regiunea; clarificare
regim de cazare; deschidere dotări cu animale către public
revizuire tema
revizuire sit

Castel Teleki, nr. 12, Sat
Posmuș, Comuna Șieu, Jud.
Bistrița-Năsăud

Sit perferat/recomandat: Posmus
sa apara copacii exitenti ; vegetatia matura
Teren extravilan, Sat atentie la perspective
Lechința, Comuna
sa existe o relatie functionala cu castelul - atat limbaj cat si functiune
Lechința, Jud. Bistrița- solutia de ingropare sa fie mai bine studiata
Năsăud
de studiat pozitia in plan
ierarhizarea spatiilor; sala de evenimente; locuri de degustare; vechi si nou relationate

Strada Agriculturii, oraș
Turda, jud. Cluj

programul de fapt este un hotel+dotari
terenul (turda) nu se afla intr-o pozitie potrivitata/ideala
solutia nu se apropie de arhitectura contemporana
petresti - solutia este o mutatie a tesutului urban; ocuparea nu este potrivita in interiorul
Strada Principală, satul localității
Petreștii de Jos, comuna programul este valabil
Petreștii de Jos, județul situl petresti nu este recomandabil
Cluj
situl turda: este adecvat dar la limita, poate in alt concept
un ansmablu cu activitati multiple
amplificarea funcțiunii, spatii exterioare
Dacă dorește sa caute un amplasament mai bun poate veni la consultare in restante.

Fosta fabrică de tutun, Carei ,
jud. Satu Mare

nu exista plansa de concept
nu exista o integrare a solutiei in context
nu sunt concluzii pe analize
analize foto pentru a intelege situl
prea multe functiuni intr-un loc
Strada Uzinei nr. 15, foarte inghesuite functiunile
Carei, jud. Satu Mare spatiul public adiacent nu exista
relatia fata de strada incerta
atentie la prezentare
De ilustrat mai eficient contextul
Tema de centru sa rămână, sa calibreze tema
Siturile comunicate mai clar

daca vreau sa fac cercetare - oare trebuie sa fie in mediul rural?
Str. Apáczai Csere János, unitati mobile?
Centru de Cercetare Apicolă DN19C, -, Șimian, jud. Bihor
Valea lui Mihai, jud. sa faci cercetare unde ai acces la universități
Bihor
-lipsa tema si amplasamente studiate

Centru Wellness și Spa

Muzeu al Științei și Tehnicii

Str. Țărmului, FN, sector 1,
București

Strada Strugurilor, ClujNapoca, Cluj.

analiza PUZurilor din zona lipsește
documentata vecinătatea
subdocumentat
lipsește documentarea foto
Str. Mehadiei, Nr. 41, tema nu conține calibrări de funcțiuni
sector 6, București de cautat un amplasament deja maturizat sau un sit in care trebuie planificat contextul
împreuna cu inserția
dotarea nu este potrivita sitului;
tema trebuie detaliata

Strada Traian, ClujNapoca, Cluj.

ambele situri au nevoie de regenerari majore potentiale ce exced cadrul proiectului
contexte necalre neaprofundate
de luat contact cu cei care fac tema de muzeu al tehnicii la Cluj
poziția unui muzeu trebuie sa fie clara
muzeul activează; siturile sunt deja aglomerate si active
zone industriale pot fi mai potrivite sa aibe relații cu exteriorul
programul tinde spre 10000mp
tema este vaga calitativ si cantitativ
cui te adresezi
programul trebuie păstrat
aprofundat programul
Situl: de studiat alte situri
zalau: mixul cu locuințe individuale nu este cea mai potrivita integrare
healing deigns - cere o arhitectura moderna
Îngroparea in teren nu ajuta conceptului
situl zalau are nevoie de prea multe ca sa devina viabil
situl timisoara pare mai potrivit
cladirea sa vada spre Bega
sa spargi claidrea; mai pavilionar ; reduci scara

NECHITA PAULA-IOANA

Centru terapeutic dedicat
Strada Simion Oros, nr. 8, loc.
persoanelor cu tulburări de
Zalău, jud. Sălaj
depresie

POP ALEXANDRA ALINA

Siturile sunt pe conul de zbor aeronautic
incadrarea in oras nu este potrivita
cercetare discreta/ atentie la mixare cu publicul
Institut de cercetare pentru
Platforma industrială
Platforma industrială tesarea sa fie doar indoor
modalități alternative de Carbochim , piața 1 Mai, nr 3, Terapia, str. Fabricii, nr. centru de cercetare de robotica
mobilitate aeriană
Cluj-Napoca, Cluj
145, Cluj-Napoca, Cluj clădirea de birouri : distante de evacuare, flexibilitate maxima, recompartimentari,
Sit: Carbochim
fara drone
sa diversifice programul cu funcțiuni deschise publicului
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STRETE ANDREEA

20

APAHIDEAN DRAGOȘ
MARIAN

Centru de recalificare
profesională

Str. Recoltei, FN - zona S-V,
Târgu-Mureș, Jud. Mureș

Str. Jiul, nr. 2, loc.
Timișoara, jud. Timiș

insertia cladirii intr-un amplasament inexistent ireal, si nefezabil, nestudiat holistic
ar fi util sa existe un context
recalificare in tandem cu centru comunitar
programul sa fie flexibil ca teama a recalificarii
Str. Depozitelor nr. 33,, team nu clarifica cui se adreseaza
Târgu-Mureș, jud.
Sit: nu sunt prezentate optiuni viabile
Mureș
arhitectura periferica
teama e prea mica pentru 4500 mp ; se poate cupla cu alte dotari de asistenta sociala, etc..
diversificata
cladire 4 anotimpuri; atentie la arhitectura

situl trebuie analizat si rezolvat in anasmblu de la somes pana la pod remarul
HUB DE TRANSPORT CLUJ- STR. CĂII FERATE, NR.-, CLUJ- STR. GĂRII, NR.-, CLUJ- trebuie rezolvate accesibilitatile si interconectiviatile de transport intre toate sistemele
funcțiunile propuse sunt secundare problematicii Garii
NAPOCA
NAPOCA, CLUJ
NAPOCA, CLUJ
teren minat zona garii; abordare holisita si cu mare grija sau schimbare de directie

21

AZAMFIREI LUISA MARIA

HONEY HUB. Activarea
Potențialului Economic și
Cultural al Patrimoniului
Rural

22

CUNE-MARGINEAN
BOGDAN

Academie de fotbal

str. Matei Corvin, nr. 34B a,
Comuna Vețel, Sat Mintia,
Județ Hunedoara

Alba Iulia Jud. Alba. Str. Bd
Revolutiei int. Str Calea
Motilor

str. Libertății nr. 69,
Comuna Ilia, sat Ilia,
județ Hunedoara

asocierea si conectivitatea productiei cu castelul nu este ce ami potrivita
nu ar trebuie sa fie o arhitectura mimetica cu castelul cii o arhitectura noua diferita, altceva,
contemporana
de regândit organizarea spatiului; integrarea spatiului ; spatiul mai conectat; fara pastrarea
separarii initiale.
alta compozitie si terenul sa fie amenajat
Tema: mai precis clarificare cazare, mai ofertnat pentur public, tortul pentru toata lumea,
productia o componenta mai mica,
de adaugat functiuni tot anul inclusiv pentru comunitatea locala
Sit:situl 2

amplasamentul de la Blaj poate fi posibil, dar trebuie studiat un alt scenariu
Blaj, Jud. Alba Str. Iuliu ori alta tema ori alte amplasamente
Maniu

PREDIPLOME FAU – 29 IANUARIE 2019, ora 9.00
Nr.crt. NUME Prenume candidat

1

2

3

BLĂNARU ALEXANDRU

FRIPTULEAC VICTOR

GAL-JAGER HENRIETTA

4

JURCUȚ CRISTINA IOANA

6

RUSZ ALEXANDRA

7

BARTHA BEÁTA

8

9

10

11

12

Titlul proiectului

Amplasament 1

Nume îndrumător

in momentul de fata pietele sunt privatizate, care este strategia in ceea ce priveste
proprietatea si administrarea pietei
nu exista o analiza a functiunilor existente
cum se face aprovizionarea prin subsol, unde isi tin autovehicule vanzatorii, cum se fac
evacuarile de urgenta?
un complex comercial ar trebui sa aiba un anumit caracter, nu sa aiba de toate, un program
mai clar
trebuie un scenariu complet, poate fi o diploma frumoasa
Reabilitare și modernizare Aleea Băișoara, piața mercur,
strada Padin, piața nu trebuie sa se suprapuna fluxurile pietonale cu cele auto, sa se creeze o curatenie a
complex comercial
Cluj-Napoca, Cluj
Flora, Cluj-Napoca, Cluj acceselor
sa se faca o analiza pertinenta a situatiei existente, se se identifice problemele si
difunctionalitati, interesanta ideea de parking de cartier, sa se studieze cum functioneaza
curtea de serviciu
un scenariu in care aleile sunt redate pietonilor
sa se faca 2 scenarii, sa nu se desfiinteze functiunea de alimentatie publica
ar trebui sa se prezinte situatia arhitecturala existenta, cu ce limbaj arhitectural se continua
astazi aceasta cladire

Extindere Biblioteca
Națională Republica
Moldova/ Mediateca

Centru de vizitare și
cercetare ''Stufărișul de la
Sic"

Str. 31 August 78A, Chișinău

Comuna Sic, județul Cluj

MUZEUL FABRICII DE STICLĂ localitatea Pădurea Neagră,
PĂDUREA NEAGRĂ
județul Bihor

Str. 31 August 78,
Chișinău

sa se acorde mai multa importanta productiei de sticla, micro-productie
sa se amplifice zona de manufactura
localitatea Pădurea sa se atinga limita de jos a suprafetelor recomandate
Neagră, județul Bihor o zona mai ampla la intrare, poate fi si o abordare pavilionara
cladirea sa fie mai permeabila

Str. Stadion , între Piaţa
Str Axente Sever vizavi
Cetaţii Deva şi stadion , Oraş de Piaţa Cetaţii, Oraş
Deva, Judeţ Hunedoara
Deva, Judeţ Hunedoara
str. Dezrobirii, cart.
HUB, coworking și
str. Băneasa, zona Gării, Târgu
Mureșeni, Târgu Mureș,
makerspace, Târgu Mureș
Mureș, jud. Mureș
jud. Mureș

Strada Galați, nr. 12-16, ClujNapoca, Cluj

NĂSTASE ALEXANDRA
ANDREEA

Centru de restaurare și
conservare

str. M. Eminescu, nr. 27,
Comuna Vințu de Jos, jud.
Alba

MAJA DIANA

CENTRU DE PRODUCŢIE ŞI
VALORIFICARE A ARTELOR
SPECTACOLULUI - Dans şi
muzică

ȘTEFAN VICTOR IOAN

Modernizare piață
agroalimentară

TUDOSA TOMA

CENTRU CULTURAL SI
COMUNITAR SASESC

Strada Avram Iancu, nr. 3642, Cluj-Napoca, jud.Cluj

prima varianta, dar aliniata la cladirea bibliotecii. Acest nou corp sa fie cu suprafta minima
4500
spatiu interior al cladirilor sa fie accesibil si folosibil, mai mult mediateca decat biblioteca
o gandire mai atenta a spatiilor publice urbane

recomandarea este sa se reduca la minim suprafata, functiunea de cercetare este prea
extinsa, sa se prevada locuri de cazare pentru personalul cercetator
accese optime pentru autocare, servicii pentru grupuri de vizitatori
doatarea sa servesaca si comunitatii
Comuna Sic, județul Cluj programul sa fie orientat catre tehnologii contemporane
se se deschida catre rezervatia Sic
se recomanda creaare de hightech cu materiale lowtech
se recomanda oricare dintre cele 2 situri, cu reducerea scarii

MUZEUL CETĂŢII DEVA

Centru de cartier și
restructurare urbană în
cartierul Între Lacuri, ClujNapoca

MUREȘANU ANDREEA
MELISA

Amplasament 2

sa se caute parcele existente
revine cu 2 situri si se aprofundeaza tema de muzeu
tema trebuie definita mai bine
al doilea sit are mai mult potential

se recomanda amplasamentul de pe strada Dunarii
sa nu fie accesul in parking de pe Dunarii, trebuie sa iba 2 benzi intrare-iesire
atentie la relatia cu Dunarii care este foarte aglomerada, poate locul permite o retragere
Strada Dunării, nr. 74- posibilitatea mai mare de flexibilitate in rezolvare functionala
78, Cluj-Napoca, Cluj relatie deschisa cu strada, distantele mai bune fata de blocul din vecinatate
mai multe spatii inermediare, design urban mai domestic, mai putin monumental
se recomanda consultarea unui specialist in conservarea monumentelor
Locație: str. Mureşului, situl 1 ridica foarte multe probleme de etica a restaurarii si a practicii in Romania
nr.9, Vințu de Jos, Jud. se recomanda situl al doilea. O abordare prea modernista, prea urbana, se neaga situl, relatie
fortata cu biserica si imprejmuirea
Alba
se recomanda o integrare mai sensibila
se recomanda situl de pe strada Avram iancu
Strada Tipografiei/str. se recomanda o inversare a functiunilor si o relatie mai buna cu strada
Brassai Samuel, Cluj- sa se prevada un loc de respiro in fata intrarii, loc de asteptare si intalnire
se sugereaza o abordare asimetrica, sa se fragmenteze scara cladirii, intreruperea cornisei
Napoca, jud. Cluj

se recomanda situl 1 cu legaturi mai bune cu spatiul public, parterul mai deschis, mai liber
sa nu se depaseasca conturul cladirii existente, mai degraba sa se reduca amprenta cladirii
Strada George Coșbuc, nr.15, Strada Arinului, nr.7,
se poate realiza o legatura transparenta intre cladirea existenta si cea nou propusa
Ploiești, Județul Prahova Ploiești, Județul Prahova

PIATA CENTRALA BISTRITA
BISTRITA-NASAUD

STR.DOBROGEANU
GHEREA NR 15 -17
BISTRITA BISTRITANASAUD

suprafata este sub cerintele diplomei
tema nu este rezolvata convingator
sa se defineasca mai bine tema

13

se recomanda primul amplasament
CENTRU MULTIFUNCTIONAL
Str. Andrei Muresanu,
se reanalizeza amplasarea functiunilor
PENTRU ACTIVITATI
Str. Alba Iulia, nr. 18, Bistrita, nr. 7-8/ fosta fabrica
DIUGAN STEFANA-GLORIA
crearea unui spatiu de detenta, retragere, spatii publice exterioare
CULTURALE SI
Bistrita-Nasaud
Rapid, Bistrita, BistritaEDUCATONALE
Nasaud

14

GHINEȚ ADELINA-ȘTEFANA

Clubul Copiilor

Str. Stefan cel Mare Nr.34,
Turda, jud. Cluj

15

IORDACHE IOANA
CRISTINA

Hub de industrie
cinematografică

strada Teodor Mihail, nr. 1319, Cluj-Napoca, Cluj

Aleea Plopilor Nr. 84, nciunul dintre amplasamente nu se potriveste temei alese, ori se aleg alte situri in pozitii mai
centrale ori se cauta o tema mai potrivita pentru siturile deja alese.
Turda, jud. Cluj
siturile nu sunt potrivite
strada Sobarilor, nr. ori alte amplasamente ori alta tema
36a, Cluj-Napoca, Cluj ocuparea terenului necorspunzatoare
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MANIC DOINA

17

TAMÁS ROTH

Rezervația Naturală proiectul este prea urban pentru tema construirii in natura
Rezervația Naturală Codrii,
Codrii, com. Lozova, jud. o varianta ar fi pozitionarea in proximitatea cladirilor existente
com. Lozova, jud. Strășeni,
Strășeni, Republica
Republica Moldova
Moldova
se recomanda amplasamentul al doilea, se poate anexa centrala termica.
Bulevardul Timisoarei, sa se realizeze o sala de sport corespunzator dimensionata, ea poate fi folosita si de
Extindere / Relocare Liceu
Strada Lunca Mare,
nr. 37, Miercurea-Ciuc, utilizatori din exterior, sa functioneze independent
de Arte 'Nagy István'
Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita
Jud. Harghita
trebuie prevazut spatiu pentru curte, spatii exterioare verzi
CENTRU DE CERCETARE A
BIODIVERSITĂȚII ÎN
PODIȘUL MOLDOVEI

18

TOMUȘ ANDRA

Complex sportiv

19

TRITEAN PAULA

Aeroclub

DUMITRESCU DAN-MIHAI

Muzeul Național al
Petrolului

20

bazinul trebuie sa aiba dimensiuni semiolimpic, orientari corecte ale terenurilor de sport,
Județul Alba, Localitatea Baia Județul Alba, Localitatea lipsesc gradene pentru public
de Arieș, Strada Stadionului, Baia de Arieș, Strada situl 1, regandirea spatiuliilor interioare pentru a permite o comunicare mai buna interior
exterior
F.N.
Minerilor, F.N.
sa deserveasca si locuitorii din zona
amplasamentul de la Dezmir este oportun
Str. Planoarelor, sat Dezmir, Valea Draganului 575,
se va realiza arhitectura pentru secolul 21
comuna Apahida, județul Cluj comuna Poieni, jud. Cluj
se recomanda situl 1, se pastreaza cladirea existenta pe sit, se reduce suprafata muzeului
Str.Doctor Dumitru Bagdazar, Bulevardul Republicii, expozitie, instalatii interactive
ragandita piata de acces, activat spațiul de acces
Nr.8, Ploiești
Nr.177, Ploiești

21

NEAG ANDRADA IULIA

Centru Universitar Medical
cu aplicație în medicina 4p

Str. Aviator Ioan Sava, oraș
Arad, Jud. Arad

22

AVRAM OANA COSMINA

Autogara Târnava

Strada 1 Decembrie nr. 32,
Târnăveni , jud. Mureș

23

MĂRCUȚ MARIUS VASILICĂ

Mediateca Satu Mare

Str. Diana, Nr.1, Oraș Satu
Mare, Județ Satu Mare

25

TAMAȘ IOAN ADRIAN

Centru de Arte Performative

Fosta fabrică Tricoul Roșu,
Arad, Arad

26

GREC ELENA-MARIA

Centru de artă
contemporană

28

VISKY AGOSTON

LICEU TEORETIC IN FLOREȘTI

29

CORNELIU ANTONIU

se recomanda primul sit
se recomada inca un acces pentru rezolvarea aprovizionarii, parcarilor, aceselor personalului,
Str.Henry Coandă, oraș a publicului, vizitatori etc
se se organizeze mai clar, mai logic incinta, se regandeste functional parcela cu fluxuri optime
Arad, Jud. Arad
centrul de cercetare poate fi oriunde in interiorul incintei
Se recomanda amplasamentul 1
Strada Rampei nr.1 , se vor dezvolta zone acoperite, zone intermediare
Târnăveni , jud. Mureș sa se regandeasca zona sudica a sitului
este interzis de a interveni asupra digului
Str. Fântânii, Nr.17, Oraș sa se defineasca mai bine functiune
Satu Mare, Județ Satu functiuni invitante spre strada
Mare
se recomanda situl 1
Str. Independenței,
Nr.5, Arad, Arad

Str. George Baritiu Nr 14, Str. Emil Isac Nr 18, Oras
Oras Cluj-Napoca Judet Cluj Cluj-Napoca Judet Cluj
Str. Cetății 46

Str. Ioan Rus 67

functiunea este echilibrata intre spatii pentru studiu si saptii pentru spectacol
parcela este foarte valoroasa, propunerea este sub construita
se recomanda gasirea altor amplasamente
nu indeplineste conditiile

Alte amplasamente, tema aprofundata, analize de integrare
este oportun sa se conecteze lacul proiectat cu cele existente
pot fi pasarele intre sere, care sa anime spatiul

Grădina Botanică Chișinău - Str. Pădurii, Nr.18, Chișinău,
Serele Expoziționale
Republica Moldova

PREDIPLOME FAU – 30 IANUARIE 2019, ora 9.00
Nr.crt. NUME Prenume candidat

1

2

3

4

5

6

Titlul proiectului

Amplasament 1

Amplasament 2

Nume îndrumător

Centru de educație
complementară pentru
mediu și societate

- atenție la orientarea sălilor - clarificarea regimului de funcționare, activităților care pot să
aibă loc aici - se recomandă situl 1 - posibilitatea extinderii în aer liber - o relație cu o
Strada Sovata, nr. 20, Oradea, Strada M. Kogălniceanu, promenadă de-a lungul râului - amenajarea spațiului dintre râu și clădire - eventual acces
Bihor
nr. 28, Oradea, Bihor secundar din zona locuințelor colective - demolarea halei și clădirilor parazitare din
vecinătatea sitului

DEAC ANITA BERNADETT

Clubul elevilor, Carei

- se recomanda situl 2 - un bazin de înot de 25 m - aliniere la strada - crearea unor spații
Str Iuliu Maniu Nr 19,
Str Ignișului Nr 17, publice, regândirea scuarului - controlul accesului - abordarea diferențiată a halelor, de
Municipiul Carei Județul Satu Municipiul Carei Județul păstrat fațada corpului cu valoare arhitecturală, în restul corpurilor se poate interveni mai
Mare
Satu Mare
consistent

NĂPRĂDEAN ANDREEAIOANA

LOCUIRE.CONLOCUIRELocuințe colective în ClujNapoca

POP MIRIAM - CLAUDIA

Natură și arhitectură în
restaurarea sănătății Centru de tratament și
recuperare medicală și
balneologică

DĂRĂBAN ANDREEA
IOANA

ȘOVRE ANAMARIA ADELA

BUTUC DRAGOȘ MIHAI

Casa de meșteșuguri

Centru de antreprenoriat

str. Teodor Mihali, nr. 50-54,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

- rezerve legate de program, de fezabilitatea economică - ambele situri sunt considerate
necorespunzătoare, mult prea mici - eventual situl 1 extins, apropierea halelor e o problemăstr. Traian, nr. 22-26, atenție la holul de acces, suprafață, control - atenție la însorirea spațiilor de locuit - lipsa
Cluj-Napoca, jud. Cluj spațiilor exterioare - asigurarea unui număr mai mare de locuințe care să împartă dotările
comune - de studiat grupurile cărora se adresează

- de studiat posibilitatea amplasării în zona metropolitană, unde să nu existe presiune
imobiliară - eventual în Someșeni, de exploatat existența băilor - situl 2 trebuie studiat întrStrada Maramureșului nr. 86- Strada Speranței, Cluj - un plan urbanistic mai extins, nu există acces corespunzător - situl 1 - circulație intensă 88, Cluj - Napoca, Cluj
Napoca, Cluj
necesită modificarea programului - de studiat alte configurații spațiale - de revenit cu alte
amplasamente

sat Breb, zona CENTRU, județ
Maramureș

sat Breb, zona VEST,
județ Maramureș

- rezerve legate de modul de amplasare pe teren și repetarea tipologiei caselor de locuit,
atelierele nu trebuie să imite această tipologie - atelierele mai aproape de zona de acces,
locuințele în zonă liniștită - de clarificat grupurile țintă - recomandat situl 1 - extinderea
sitului sau reducerea numărului de ateliere, suplimentare pe partea de cazare

Fabrica Oradinum, Oradea,
Bihor

Fosta Moară Emilia,
Oradea, Bihor

- situl 1 e mult prea mare - se recomandă situl 2 - de clarificat capacități, relații spațiale - aria
construită prea mare, se va reduce conform limitei stabilite în regulament - se va studia
alinierea corpurilor la stradă, marcarea colțului, funcțiunile de la nivelul parterului spre
stradă (oferta către public) - atenție la compoziție, limbaj arhitectural, caracterul curții
interioare

Strada Muncelului,
Sângeorz Băi, jud.
Bistrița-Năsăud

- incompatibilități funcționale - centru de cercetare și centru comunitar - se recomandă situl
2 - mai aproape de școală, de zona rezidențială - amplificarea sălii de sport, să devină o sală
multifuncțională, zonă pentru public - de studiat zona de vestiare, minim 4 - funcțiuni de
alimentație publică în holul de acces al sălii de sport/sală multifuncțională - configurarea
unor spații publice - de renunțat la subsolul 2

7

CĂILEAN SILVIA FLORINA

CENTRU COMUNITAR în
SÂNGEORZ BĂI

Strada Izvoarelor, Sângeorz
Băi, jud. Bistrița-Năsăud

8

HOBLEA ȘTEFAN TIMOTEI

Centru pentru sănătatea
psihică

Str Mihai Eminescu, Nr 54 ,
Vatra Dornei, Suceava

9

SÎNTĂMĂRIAN SARA

Centru de muzică

Str. Donath, nr. 160, ClujNapoca, Cluj

- se recomandă situl 1 - atenție la spațiile pentru vizitatori, unde are loc interacțiunea cu cei
Str Parcului, Nr 4, Vatra internați, ar putea să se întâmple în zona curții interioare - orientarea spațiilor către zona
Dornei, Suceava
împădurită din spate - reducerea procentului de ocupare a terenului
Str. Emil Isac, nr.20,
Cluj-Napoca, Cluj

- recomandat situl 1 - extinderea, modernizarea Casei Radio - recalibrarea temei, separarea
televiziunii de casa radio - o clădire nouă pentru televiziune, rezolvarea interfeței cu publicul

12

MITREA MONICA DANIELA

CENTRU DE CERCETARE
PENTRU BOLILE CARDIOVASCULARE

STR. SINAIA NR 3 ,TARGUMURES ,JUDET MURES

- amplasamentul recomandat este amplasamentul 2 - interconectarea funcțiunilor propuse
STR. GHEORGHE
MARINESCU NR 50 pe sit - curtea urcată, nu îngropată, parcaj subteran - accesele în sălile cu număr mare de
,TARGU-MURES,JUDET persoane să fie mai ample, atenție la proporțiile sălii - limbaj contemporan
MURES

Strada principală,
Comuna Copalnic Mănăștur,
Comuna Copalnic
Sat Copalnic Mănăștur,
Mănăștur, Sat Copalnic
Județul Maramureș
Manăștur, Județul
Maramureș

- atenție la grafica planului, accese de aprovizionare, orientarea camerelor, amplasarea
restaurantului - de revizuit tema, segregare între zona de producție și restul funcțiunilor vezi fluxul tehnologic - un magazin de desfacere - de revizuit limbajul arhitectural, există
riscul kitchului , de reprezentat vecinătățile - programul e supradimensionat - se recomandă
diversificarea funcțiunilor, noi funcțiuni pentru comunitatea locală

13

PAȘCA NICU NORIS

Hala Rurală

15

VLASIU ALEXANDRU

CLINICĂ DE PSIHIATRIE
UNIVERSITARĂ

16

CHEREGI ANCA

Facultate de Artă Teatrală și
Cinematografică

str. Sfântul Ioan nr. 3,
Timișoara, jud. Timișoara

17

MÁRTON ANDRÁS

18

NIȚULESCU SERGIU-IOAN

19

PINTEA DAN ANDREI

20

TALPOȘ CRISTINA

Centru de colaborare
creativă

Piața Cazărmii, nr. 17,
Oradea, Bihor

Strada Mihail
Kogălniceanu, nr 24,
Oradea, Bihor

22

COCIUBEI (ONIȚ) LAVINIA
REBECA

Revitalizare rurală prin
arhitectură

sat Dragu, județ Sălaj

- se recomandă situl 1 - se recomandă amplasarea unor funcțiuni pentru comunitatea locală
în castel și rezolvarea relației dintre școală și castel - de studiat posibilitatea demolării totale
sat Dragu, județ Sălaj sau parțiale a școlii - drumul propus să fie parale cu cel existent și cu axul de simetrie al
castelului

str. Gheorghe Marinescu nr.
38, Târgu Mureș

- se recomandă adecvarea arhitecturii la program și la teren - o arhitectură înscrisă mai bine
în pantă
- pe situl 1 un alt program sau același program pe alte situri - pe situl 1 alt mod de ocupare,
funcțiuni complementare

str. Mărășești nr. 3,
Timișoara, jud.
Timișoara
Str. George Enescu Nr. - se recomandă micșorarea numărului de funcțiuni, a sălilor de concerte
Str. Bolyai Nr. 19, Târgu
Centru de muzică
8, Târgu Mureș, jud.
Mureș, jud. Mureș
Mureș
Ansamblul minorit și iezuit,
- situl 1 - situația incertă a curții utilizate în comun cu locuințele, cu spațiile comerciale de la
Școală generală nr.1
FACULTATE DE ARTE
Piața Libertății nr. 6, str.
parterul corpului existent - situl 2 - extinderea propusă e foarte mică - se recomandă situl 1,
Petre Dulfu, str. Cetății
PLASTICE - departamentele Crișan nr. 2, Piața Păcii nr. 5posibil cu condiția păstrării intacte a clădirii franciscanilor și extinderea programului spre
nr. 4, oraș Baia Mare,
de pictură și grafică
6, str. 30 Decembrie, oraș
clădirea cu spațiile administrative și locuințe
județ Maramureș
Baia Mare, județ Maramureș
incomplet
Strada Eroilor, Strada Cetății Strada Stadionului, fără
Liceu în Florești, Cluj
(ferma), Florești, județul Cluj număr, Florești, jud. Cluj

23

FURDUI COSMIN

Bază de pregătire ISU

Str Pricazului nr. 5, Oraș
Orăștie, Județ Hunedoara

Str. E68 - Pădurea
Cornetu, nr. 5, Oraș
Orăștie, Județ
Hunedoara

24

MIHALCA IONUȚ-DORIN

Complex balnear în
contextul restructurării
sitului minier Baia Sprie

DN18, 435100, Baia Sprie,
Maramureș

DN18, 435100, Baia
Sprie, Maramureș

25

VERDEȘ DIANA

26

VIRAG CLARA IVONA

27

28

ITTU ADELA MARIA

RAȚIU BIANCA
ALEXANDRA

- se recomandă situl 1, mai ofertant - sporirea coerenței spațiilor publice din zonă - atenție la
lumină, aer, sunet - se poate reduce suprafața extinderii

- atenție la spațiile exterioare necesare pentru simulări, poligoane - 2 persoane în cameră, în
afară de ofițeri - situl 1 - vecinătate incertă pe partea nordică, se recomandă formularea unei
propuneri urbanistice pentru această zonă - problematic faptul că are un singur acces dintr-o
stradă secundară - se recomandă permeabilizarea clădirii, asigurarea accesului principal din
strada principală, realizarea mai multor incinte cu posibilitatea accesului publicului într-o
primă incintă
- se recomandă căutarea altor amplasamente sau păstrarea mai multor elemente din
memoria locului în propunerea formulată pe acest sit

- se recomandă re-studierea variantei 2 - de studiat relația cu Nadasul - ierarhizarea spațiilor
exterioare - rezolvarea acceselor - de studiat relația cu țesutul urban, cu zona de case din
Reactivarea patrimoniului
Mucart, Str. Războieni, nr. 25, Mucart, Str. Războieni, partea de nord - înainte de detalierea unei zone, trebuie rezolvată situația urbanistică a
industrial. Locuințe și HUB la
Cluj-Napoca, Cluj
nr. 25, Cluj-Napoca, Cluj întregului ansamblu - atenție la distanțele dintre clădiri - se poate lua în considerare
Mucart, Cluj.
schimbarea sitului
Complex piață
agroalimentară urbană

Piața Mihai Viteazul, Arad,
jud. Arad

- ambele situri sunt posibile - se recomandă modernizarea programului, includerea unei părți
Piața Soarelui, Arad, jud. de gastronomie - ierarhizarea vecinătăților, răspuns specific pentru fiecare - atenție la spații
Arad
tehnice, depozitare, evacuare a deșeurilor

- se recomandă amplificarea zonei de bazine și amplasarea unui bazin pentru copii - evitarea
La sudul zonei turistice intersectării fluxurilor - atenție la orientarea camerelor, perspectivele oferite - se recomandă
Bază de Tratament
La sudul Parcului Balnear, balneare (Str Salinelor - situl 1
Balneoclimateric și
Oraș: Ocna Sibiului, Jud. Sibiu Str Fabricii), Oraș: Ocna
Recuperare - Ocna Sibiului
Sibiului, Jud. Sibiu
În vecinătatea străzii - trebuie să revină cu 2 amplasamente - un sit să fie în oraș iar celălalt sit într-o zonă
Complexul de conservare,
În vecinătatea străzii Ana
Ana Aslan și a străzii periferică care să permită amenajarea parcului cultural în aer liber - se recomandă căutarea
cercetare și valorificare a
Aslan, în zona Terasa Viilor, Elixirului, în zona Terasa unei formule contemporane pentru acest parc
patrimoniului cultural mobil.
Alba Iulia, județ Alba.
Viilor, Alba Iulia, județ
Parc cultural.
Alba.

