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NOȚIUNI INTRODUCTIVE

ce este releveul?  cum se realizează releveul? 1.

RELEVEUL DE ARHITECTURĂ:

- Măsurarea obiectului de arhitectură 

- Reprezentarea grafică a obiectului de arhitectură (transpunerea realității în piese de 

arhitectură specifice – planuri, vederi, secțiuni – în funcție de obiectul studiat)

*Sursă imagine: Documente de arhitectură din Romania Serie noua vol. 1. Ed.Univ. Ion Mincu. București 2014



În funcție de scopul pentru care este realizat, releveul poate fi : 

- sumar - cuprinde cote generale ( exterior și/sau interior al unui edificiu)

- arhitectural schematic – cuprinde toate cotele exterioare și interioare ale unui edificiu  
- arhitectural arheologic – sunt investigate și deformațiile sau degradările unui edificiu * 
* Andreea Milea, Dana Pop.  Despre Releveu. Practici de vară în Házsongárd / U.T.PRESS, Cluj-Napoca, 2012, pp. 17-20 

*Sursă imagine: Documente de arhitectură din Romania Serie noua vol. 1. Ed.Univ. Ion Mincu. București 2014

1.



- ruleta (metalică, cât mai rezistentă), aparat de măsurat cu laser, caiet schițe / hârtie și suport solid, 

instrumente de scris (posibil  colorate), fir cu plumb (pentru verificare verticalitate)

- aparat de fotografiat 

- (echipamente de protecție: cască, încălțăminte închisă/cizme, eventual o lanternă)

INSTRUMENTE UZUALE NECESARE:

2.



-analiză / organizare premergătoare pentru stabilirea numărului de persoane implicate și

a echipamentelor de protecție necesare

(unele situații pot reprezenta riscuri – suprafețe instabile, deteriorări în timp

ale construcției –se impune utilizarea unor măsuri de protecție sporite)

- parcurgerea - familiarizarea cu întreg spațiul și SCHIȚAREA ( planimetrică, a vederilor

interioare și exterioare, a secțiunii specifice, a detaliilor specifice)

MĂSURAREA OBIECTULUI DE ARHITECTURĂ

* Se pornește dintr-un punct și se parcurge într-un sens întreg spațiul
- Măsurarea planului (de regulă la aceeași cotă de nivel) : lungimi generale, dimensiuni

goluri (lățime, înălțime, hp) / măsurare grosimi pereți (în dreptul golurilor) /

măsurare diagonale / măsurare înălțimi (atenție la prezența grinzilor) (atenție la

pardoselile diferite care pot determina înălțimi libere diferite) / măsurare diferențe

cote de nivel / măsurare detalii specifice (ex. nișe)
- Măsurare dimensiuni între puncte din încăperi diferite (utile pentru corelarea în plan a

încăperilor)

- Măsurare scări – măsurare mult mai detaliată

- Măsurarea elevațiilor (atenție la planeitatea suprafețelor orizontale)

FOTOGRAFIEREA OBIECTULUI DE ARHITECTURĂ

(inclusiv detalii , particularități, fotografii cu ruleta)

ETAPELE RELEVĂRII:

3.



- analiză premergătoare

- parcurgerea - familiarizarea cu întreg spațiul și SCHIȚAREA

- MĂSURAREA OBIECTULUI DE ARHITECTURĂ

- FOTOGRAFIEREA OBIECTULUI DE ARHITECTURĂ

REDACTAREA PIESELOR / VERIFICAREA MĂSURĂTORILOR / CORECTAREA

PIESELOR

- redactare cu grosimi de linie specifice pieselor, la scări de reprezentare specifice

- în funcție de tipul de proiect sunt redactate:
Plan de situație (distanțe între clădiri, alei, spații verzi delimitate, elemente care

sunt utile pentru detaliere curților – în corelare cu planul topo.)

Planuri ale nivelelor obiectului studiat / eventual planuri ale plafonului / plan

pod, plan șarpantă (în funcție de caz)

Secțiuni specifice
Desfașurate interioare

Fațade exterioare

Detalii specifice

* alte schițe, perspective de ansamblu sau de detaliu, orice desen care poate

ajuta la reprezentarea cât mai corectă a obiectului relevat

ETAPELE RELEVĂRII:

3.



4.TEMA SPECIFICĂ :
RELEVEU ÎN PARCUL ETNOGRAFIC „ROMULUS VUIA”

Mod de lucru – echipe formate din (3) - 4 studenți

În vederea înțelegerii corecte a releveului, fiecare membru al echipei va participa la vizitele la Parcul 

Etnografic, unde echipa va parcurge următoarele etape: 

- Schițare preliminară a planului, a tuturor vederilor de ansamblu și a detaliilor caracteristice ; 

- Masurare detaliată a tuturor elementelor specifice (goluri, uși / ferestre, nișe, grinzi etc) ; 

- Fotografiere de ansamblu și de detaliu. 

Format Caiet de practică: bloc de desen format A3 – Canson (fără spirală, cu foi albe). 

Se vor redacta: 

- Planul gospodăriei (acolo unde este cazul) 1/200; 

- Planul caselor și anexelor sc. 1/100 (scara va putea fi adaptată, în funcție de caz) ; 

- O secțiune caracteristică sc. 1/100; 

- Fațade caracteristice sc. 1/100 ; 

- Detalii caracteristice (detalii constructive și detalii ornamentale) în cadrul ușilor, ferestrelor, a 

profilelor specifice – prin schițe ; 

- Perspective - schițe care suprind atmosfera . 

Mod de redactare: piesele vor fi desenate cu instrumente, în creion și apoi conturate / texturate cu 

mâna liberă, în tuș. 



Exemplu – extras documentații Vernadoc



Exemplu – extras documentații Vernadoc
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Calendar:



Informare: Studeții din anul 1 au obligația ca până la începutul anului universitar 

2022-2023 să își întocmească un portofoliu, conform temei date. !


