
Stabilirea de bariere fizice sau virtuale este un proces care vine în întâmpinarea nevoilor de zonificări funcţionale, 
ghidaj al circulaţiilor, definire a anumitor “locuri” în spaţiul construit sau de determinare a diverselor relaţii dintre 
spaţiul interior şi cel exterior. Limitele fizice pot fi totale sau parţiale, în timp ce limitele virtuale pot face uz de 
lumina naturală pentru demarcaj. 

Astfel, având ca suport exerciţiul din tema anterioară, se vor realiza 3 propuneri de secţiuni, căte una pentru fiecare 
plan. Linia de secțiune v-a fi paralelă cu laturile pătratului și va fi poziționată astfel încât să cuprindă cât mai multe 
spații. Scopul exercițiului este de a realiza secțiuni care respectă caracterul planurilor și de a operarea cu diverse 
tipuri de limite. Modul de operare este alcătuit din procedee de substracţii sau/şi adiţii la nivelul planurilor de închi-
dere (pardoseli, pereţi, planul de deasupra capului). Înălţimea maximă admisă este de 5.00 m.

Propunerile din tema 3 vor fi considerate secţiuni orizontale realizate la înălţimea de 1.10m. Se va marca linia de 
secțiune pe planurile de la tema 3.

Metoda:
Pe o planșă format A3, poziționată pe orizontală, se vor desena trei secțiuni, scara 1:100, amplasate central.

Tehnica de redactare:
Se va desena folosind creion grafic, liner și utilizând instrumente de precizie (teu, echere etc). Este important să se 
citească zona secționată fie prin folosirea de grosimi de linii diferite fie prin hașurarea zonei secționate. În colțul din 
dreapta jos se va desena un cartuș, dreptunghi de 14cm lungime și 1cm înălțime unde vă veți scrie numele.

Timp de lucru:
Lansarea temei la ora 10:00.
Predarea temei la ora 11:50.

Criterii de apreciere:
-varietatea şi complexitatea propunerilor;
-corectitudinea corelării dintre plan şi secţiune;
-acurateţea şi calitatea grafică;
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