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Conţinutul cursului: 

Programul de arhitectură – Locuire și locuința unifamilială. Clasificărea și tipologia caselor unifamiliale. 

Spațiul ambiental interior în relație cu sistemele constructive. Plan liber, structura constructivă, forma 

spațială. 

Relația interior-exterior al construcției – casă individuală pe lot izolat. Ergonomia și funcționalitatea 

interiorului. 

Corelarea spațiului interior cu echipamentul ambiental. Definirea unităţii stilistice a designului interior 

prin elementele sale: echipare, mobilare.   

Proiect: Inițierea în proiectarea prin amenajarea interioară a unui obiect de arhitectură – Locuință 

contemporană (Ex. casă unifamilială D+P+M amplasată pe lot izolat). 

Componența proiectului de design interior și etape de realizare. 

Etapa I – Docimentare (tema și sarcina de proiectare). 

Etapa II - Elaborarea concepției designului interior (moodboard, schițe, axonometrii, perspective).  

Etapa III - Realizarea proiectului în desen tehnic de arhitectură.  

Etapa IV-Punerea în aplicare a proiectului. Compoziția planșei. Realizarea machetei casei studiate în 

proiect. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

 va înțelege configurația spațială și funcționalitatea unei case de locuit; 

 va descifra limbajul de reprezentare în proiectul de design interior;  

 va descoperi interacțiunea dintre un obiect de arhitectură și contextul natural; 

 va exersa limbajul grafic policrom în redactarea pieselor desenate;  

 va demonstra competenţe de organizare și reprezentare a pieselor de prezentat;  

 va forma deprinderi de căutare, selecție și sinteză a bibliografiei. 
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Denumirea disciplinei Proiectarea spațiului interior (III) 

Codul disciplinei S.05.O.039 

Tipul disciplinei De specialitate, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul III, semestrul V 
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Credite ECTS 4 
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Evaluare Examen  
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