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INTRODUCERE 

 Îndrumarul metodologic la „Practica de Releveu„ este parte componentă a 
stagiilor practice obligatorii de instruire pentru anul I-universitar, programul  
Design Interior al programului de formare profesională iniţială, orientat spre 
obţinerea competenţelor generice şi specifice într-un domeniu de formare 
profesională/specialitate, urmăreşte evaluarea curentă a activităţilor de învăţare 
şi de formare în cadrul disciplinei Design Interior, realizarea lucrărilor practice 
prevăzute în program. 

Indicaţia de bază are o structură de studiu corelată cu disciplinele: Bazele 

compoziţiei şi proiectare, Desenul tehnic, perspectivă care face parte din 
programul universitar Design Interior. 

Acest stagiu practic constituie elementul strict necesar în procesul de pregătire 
a specialistului în domeniul Design Interior cu studii profesionale tehnice 
postsecundare și are drept scop formarea abilităţilor de bază, integrate în 
competenţe care permit abordarea ştiinţifico-practică a domeniului respectiv, 
înţelegerea şi acumularea de noi cunoştinţe, precum şi creşterea gradului de 
adaptare la piaţa forţei de muncă. 

Proiectera interioarelor este una din cele mai responsabile şi dificile probleme 
în domeniul designului interior, de aceea specialiştii din domeniul Design 

Interior trebue să cunoască cerinţele şi condiţiile specifice ale proiectelor, să 
cunoască organizarea procesului de măsurare şi proiectare a planelor de interior. 

Indicaţia metodică de faţă va combina formarea unor deprinderi de a mânui 
instrumentele, materialul, condiţiile tehnice şi tehnologice de execuţie a 
proiectului unde desenul trebuie să asigure exhaustivitatea informaţională. 
Cursul dat urmăreşte să dea studenţilor într-un mod unitar, ştiinţific, cunoştinţe 
de bază privind construcţia, proporţia formei şi spaţiului, incluzând subiecte de 
arhitectură din interior prin tehnici şi materiale de executare a crochiului sau 
studiului în spaţiu real, aşa-numitul „interior dat”.  

Releveul este o reprezentare, obţinută prin măsurarea şi desenarea la scară, în 
plan, a secţiunilor şi vederilor, a unui ansamblu de clădiri, a unei clădiri şi/sau a 
unui subansamblu al acesteia (decoraţie, mobilier fix, elemente de construcţie, 
echipamente tehnice).  

      Experienţa teoretică a proiectului de releveu are rolul de a permite lucrul  prin 
contact direct  cu obiectul arhitectural. Releveul nu este un exerciţiu de desen, o 
reproducere mecanică și teoretiă a obiectului arhitectural, ci un instrument care 
permite înţelegerea acestuia. 

Proiectarea de arhitectură  se studiază în anul I, semestrul II de studii. 
Durata practicii este de 60 de ore (2 săptămâni). 
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