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Schita de o zi ( nr. 3) 
Motto : « Treizeci de spite impreuna definesc o roata, aceasta depinde insa de spatiul ramas intre ele…. » 

Pe 2 formate A2 fiecare echipa de studenți (de la proiectul lung) va trebui să  imagineze și să  

dezvolte definirea spatiilor libere, neconstruite ale proiectului de locuire,  relația dintre 

“casă” și spațiul exterior (curte, zona de retragere etc.), luand in considerare de asemenea 

relatiile acestor spatii cu cele ale celor doua trotuare ale strazilor P. Andronescu si P. 

Ramneantu. În acest scop trebuie imaginată relația spațiilor interioare (parter) cu spațiile 

exterioare, definirea pragurilor/imprejmuirilor fata de trotuare dar și modalitatea în care 

“coaja casei” dialoghează cu solul. 

Se cer :  

- Un plan de situație cu imobilul secționat la cota parterului (+1.00). Acest plan va 

conține tot sitului, si o zona perimetrala de 2m din vecini. Va fi prezentată amenajarea 

sitului în totalitate (accese, vegetatie, zone minerale, locuri de stat, ventilare parcaj 

subteran etc) Sc.1:200  

- O axonometrie (izometrica) sit (inclusiv zona de trotuar - 2m) + imobil. Sectiunea 

orizontala va fi data la cota de +1.00.  Sc.1:100 

- 2 secțiuni prin sit (între cotele – 0.70 și + 2.30). Sc.1:100, una dintre ele obligatoriu 

prin intrarea principala. 

- Diagrame de explicitare a relaților imaginate intre interior si exterior. 

Important :  Desenele vor pune accentul pe aspectele fundamentale ale relatiei interior – 

exterior, masă plină/spațiu gol, cu atenție pentru elemente reliefate, substracții și adăugiri, 

proporții, adâncimi, profile, etc., fără a intra în amănunte de tip tehnic, precum în planșele de 

detaliu pentru finisaje. Acolo unde sunt considerate importante amenajarile si materialitatile 

suprafetelor interioare (mobilier inzidit, anumite tipuri de fereastra mai deosebite, etc.) in 

legatura cu cele exterioare, acestea vor fi prezentate. 

Desenele vor fi de mână, în alb-negru, nuanțe de gri, fara nici un fel de inscrisuri de tip narativ 

(în afara celor minime, denumire de piese, scară/scarar, indicare nordului etc.). Aspectele 

morfologice legate de materialitate, textura, stereotomie, modenatura, profilatura, relief,  

trebuiesc sa fie reflectate strict de desenul pieselor solicitate. 

Scopul declarat al acestui exercițiu este acela de a vă clarifica opțiunile pentru finalizarea și întregirea 

ansamblului (sit + imobil). 

Prezentare temă ora 9:00 (semnare planse ora 11:00). Predere schiță ora 20:00. 

Succes  

Ș.l.dr.arh. G.Pașcu, As.dr.arh. D. Idiceanu 


