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Conţinutul cursului: 

Mobilier ca produs specific în spațiul ambiental. Caracteristici generale. Rolul funcțional și estetic a 

mobilierului, clasificarea și cerințele către mobilier.  

Stilurile mobilierului în amenajări interioare. Stiluri, legătura lor cu formele contemporane. Direcțiile 

designului contemporan. Stilul organizat și documentat al mobilei: stilurile popoarelor vechi; stilurile 

antice; stilurile Evului Mediu; stilurile epocii moderne; stilul regional de pe teritoriul istoric moldovenesc. 

Designul și estetica mobilierului – tradiție și modernitate. Funcții utilitare. Funcții simbolice. Funcții 

estetice. Copie stil, imitație stil, gen stil. Mobilă modernă, stil modern. 

Elemente ale esteticii mobilierului. Forma. Raportul dintre funcţie-formă-structură- material. Echilibrul 

dintre funcţie-formă-structură. Linia - rolul său constructiv şi expresiv. Ornamentul şi valoarea lui 

estetică. Simetria, proporţia, armonia şi contrastul. 

Culoarea – atribut estetic definitoriu al mobilierului. Culoarea și materialele de finisaj. Culoarea ca 

simbol.  

Bazele ergonomice de proiectare. Structura cerințelor ergonomice. Cerinte fiziologice si antropologice 

pentru produs. Mărimi funcționale de produs mobilier. Bazele constructiv-tehnologice de proiectare. 

Alegerea schemelor constructive. Unificarea în proiectarea corpurilor de mobilier și în alegerea mărimilor 

elementelor constructive a confecțiilor. Combinatorica ca procedeu de diversificare a formelor în 

construcția confecțiilor de mobilier. 

Proiect: Derularea unui proiect de creare estetică. Design Mobilier: mobilier pentru șezut; mobilier pentru 

activitate; mobilier pentru odihnă. 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  

 va demonstra competențe și abilități de exploatare a potenţialului obiectului de mobilier din punct de 

vedere al organizării funcţionale şi al expresiei designului;  

 va înțelege valorile obiectului de mobilier în reflexie cu aspectele funcţionale, constructiv-tehnice şi 

estetice;  

 va înțelege maximizarea capacităţii de răspuns a conceptului de design mobilier la o varietate diversă 

de scenarii de utilizare;  

 va demonstra competențe și abilități de proiectare a designului mobilier cu o complexitate medie care 

să satisfacă simultan cerinţe constructiv-tehnice, de funcţionalitate şi estetice. 
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