
LOCURI ÎN SPAȚIU
Planul de călcare (pardoseala) împreună cu planul de deasupra capului (tavanul) conlucrează la definirea anumitor 
locuri/ zone dintr-un spațiu dat având dimensiunea de 10x10m şi h=5.00m. Prin configurația acestora se vor 
genera 3 spații principale care pot îndeplini funcțiunile de spațiu de zi, spațiu de lucru şi spațiu de trecere. Aceste 
spaţii născute în conturul cadru pot fi relaţionate direct de limitele date sau pot funcţiona independent în interiorul 
acestuia, însă se va avea în vedere că circulaţia interioară să fie una fluentă. Se va prevedea un singur acces dinspre 
exterior către interior, iar cota +0.00  poate fi la cel mult 2.00m faţă de limita inferioară a spaţiului iniţial dat. Modul 
de operare este alcătuit din procedee de substracţii sau/şi adiţii la nivelul pardoselilor şi tavanelor. Nu se va utiliza 
niciun tip de delimitare spaţială laterală (pereţi, stâlpi).

Metoda:
Pe o planșă format A3, poziționată pe verticală, se va reprezenta scara 1:50:
-planul spaţiului iniţial (secţiune orizontală h=1.00m faţă de cota +0.00) pe care se vor figura planurile de călcare cu 
elemente de circulaţie pe verticală (trepte, rampe)  
-o secţiune perspectivă care să cuprindă minim 2 locuri definite și realizată astfel încât să se înțeleagă cât mai bine 
intreg spațiul generat.

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 se va nota numele.

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

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