
Atelier   conf.univ.dr.arh. Vasile Meiþã grupa 35A

Tema: PENSIUNE  ECO - TURISTICÃ

Amplasament
Terenul pentru amplasarea obiectivului cultural este situat pe  malul
Ghiolului Murighiol , judetul Tulcea. Ghiolul Murighiol se gaseste pe bratul
Sf. Gheorghe al Dunarii si face parte din Administratia Rezervatiei Biosferei
Delta Dunarii dispunand de o fauna si flora deosebita . Ecosistemul acestei
zone este deosebit el fiind la aceasta data in atentia multor cercetatori in
domeniu.

Date de tema
Pensiunea ce se propune a se proiecta trebuie sa cuprinda  minim 40 locuri
cazare  in camere de 1pat, 2paturi si cel putin 2 apartamente fiecare sa aiba
grup sanitar propriu (cu cadita  pentru dus).
Sala de mese va fi dimensionata pentru 40 persoane  cu acces direct catre
terasa acoperita si descoperita dinspre lac si va  avea un spatiu de bucatarie
minimala.

Accesul se va face pe partea opusa ghiolului .
Regimul de inaltime va fi de P+1 +M  respectand normativul ce se refera la
materialele de constructie durabile care se folosesc la constructiile din delta
si se cere acoperire tip sarpanta cu invelitoarea din stuf.

Intocmit
Conf.dr.arh. Vasile Meita
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Atelier  conf.univ.dr.arh. Vasile Meiþã grupa 36A

Tema: CENTRUL DE INFORMARE ECOLOGICA

Amplasament
Terenul pentru amplasarea obiectivului cultural este situat pe  malul
Ghiolului Murighiol , judetul Tulcea. Ghiolul Murighiol se gaseste pe bratul
Sf. Gheorghe al Dunarii si face parte din Administratia Rezervatiei Biosferei
Delta Dunarii dispunand de o fauna si flora deosebita . Ecosistemul acestei
zone este deosebit el fiind la aceasta data in atentia multor cercetatori in
domeniu.

Date de tema
Centrul de informare ecologica este compus din spatii administrative, spatii
pentru expozitii, o sala de conferinte pentru 30-40 persoane care se poate
deschide si participa la spatiu expozitional , 2-3 spatii pentru lectori , un
spatiu pentru informatii turisti, grupuri sanitare pentru turisti si separat pen-
tru administratie, minibar cu locuri la bar, terase acoperite si descoperite, de
aceasta cladire fiind legate un ponton pentru ambarcatiuni de agrement si un
turn de observare.
Parcarea trebuie asigurata pentru un autocar si 5 autoturisme.
Regimul de inaltime va fi de P+1 +M  respectand normativul ce se refera la
materialele de constructie durabile care se folosesc la constructiile din delta
si se cere acoperire tip sarpanta cu invelitoarea din stuf.

Obiective suplimentare ale studiului
Contextul existent obliga la o relatie speciala cu situl, la un demers de inte-
grare a noului intr-un spatiu situat langa un teren de golf si intr-o zona pro-
tejata preponderent verde. Expresivitatea obiectivului de arhitectura va tre-
bui sa se integreze in aceasta zona incarcata de verdeata.

Criterii suplimentare de apreciere
Logica rezolvarii functionale si structurale, intelegerea, dimensionarea si uti-
lizarea corecta a elementelor propuse prin proiect.
Coerenta compozitiei arhitecturale.
Acuratetea si expresivitatea prezentarii proiectului.

Intocmit,
Conf.Univ.Dr.Arh Vasile Meita
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