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Proiectarea spațiului interior (II)
S.04.A.032
De specialitate, obțională
Anul II, semestrul IV
Română, rusă
4
48/120
Examen
Taburța Rodica, arh., conf.univ.

Conţinutul cursului:
Programul de arhitectură – Clădiri de birouri. Istoricul programului Office Building.
Arhitectura clădirilor de birouri. Amplasamentul și relația cu situl. Tipuri de clădiri de birouri.
Proiectarea clădirilor de birouri. Volumetria clădirii în relație cu amenajarea interioară.
Criterii de proiectare a designului de interior.
Amenajarea interioară a clădirilor de birouri. Spațiile comune în clădirea de birouri.
Noțiuni de ergonomie. Optimizarea gradului de utilizare a spațiilor interioare.
Biroul peisager.
Echimapentul ambiental și designul mobilier. Reguli compoziționale de amplasare a mobilierului.
Tendințe în construcția clădirilor de birouri.
Cazul Republicii Moldova.
Tema de proiectare. Amenajare Office Building. Detaliere zona spațiilor pentru birori și cele de
conferință.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va înțelege relația dintre proiectarea în arhitectură și design de interior și implementarea sa în
practică;
 va însuși caracteristicile diferitelor stiluri istorice, în scopul utilizării lor corecte ca referințe în
activitatea de proiectare didactică și ulterior în meserie;
 va demonstra capacitatea de a pune în evidență interdependența dintre spațiul construit (anvelopantă)
și obiectele ce alcătuiesc ambianța interioară (conținut);
 va demonstra capacitatea de selecție, organizare și coordonare a elementelor de proiectare de interior
și a obiectelor incluse în aceste spații;
 va opera cu invarianți stilistici în scopul realizării de compoziții interioare unitare și armonioase;
 va realiza unele documentări stilistice, de selecție și sinteză a informațiilor pentru aplicarea lor în
proiecte.
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