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Conţinutul cursului: 

Întroducere în domeniul tehnologiilor mobilierului. Definirea indicatorilor de expresie. Materialele 

folosite în executarea obiectelor de mobilier. 

Tehnologiile de prelucrare a materialelor folosite în executarea obiectelor de mobilier. Curbarea și 

depozitare.  

Mobilierul pentru activități. Tapisarea mobilei.  

Mobilierul pentru sedere: taburetul, scaunul și scaunul cu brațe; fotoliul și canapeaua. Mobilierul pentru 

odihnă. 

Relația între obiectul de mobilier și spațiul interior. Proiectarea obiectelor de mobilier. Proiectarea 

scaunului.  

Desenarea în dubla proiecție ortogonală și în perspectivă conică a trei obiecte de mobilier executate din 

diferite materiale. 

Desenarea a doua obiecte de mobilier realizate cu tehnologiile de curbare și mulare: executarea unui 

obiect de mobilier realizat cu asamblarea demontabilă. 

Desenarea a doua obiecte de mobilier care prezintă ornamentații plane și ornamentații în relief. 

Desene și comentarii tehnologice ale obiectelor de mobilier: pentru depozitare; pentru activități. 

Desene și comentarii ale unor obiecte de mobilier tapisate din diferite perioade istorice. Desene și 

rezolvări tehnologice referitoare la mobilierul pentru odihnă. 

Abordarea problemei privind mobilierul pentru ședere. Schițe și detalii pentru proiectul ”Scaun”, proiect 

executat la scara 1:10 cu care studentul se va prezenta la examen, mularea. Părțile componente ale 

obiectului de mobilier. Îmbinări, încheieri. Asamblări fixe. Asamblări demontabile. Finisarea mobilei. 
 

Finalităţi de studiu: 

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

 va înțelege studiul obiectelor de mobilier și relatia dintre aceștea și spațiul construit;  

 va cunoaște obiectul de mobilier format dintr-un numar de elemente reunite tehnologic sub aspect 

funcțional și estetic. 
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