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Statutul disciplinei:
obligatoriu

Titular disciplină:
Șef lucrări dr. arh. Mirela COJOCARIU

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
Disciplina își propune pregătirea teoretică și practică a studenților în domeniul specific

compoziției și studiului formelor astfel încât aceștia să utilizeze corect instrumentele fizice dar și
conceptele teoretice în realizarea practică a unor lucrări de compoziție peisageră, să-și dezvolte
abilitatea de vedere în spațiu și de reprezentare corectă în plan și în volumetrie a unor obiecte și
plante din cadrul unor amenajări peisagere și să dobândească abilitatea de a concepe și executa
mici proiecte desenate la o scară dată, cuprinzând compoziții  de obiecte modulate sau mici
compoziții peisagere.

Conținutul disciplinei
CURS (Capitole / subcapitole)

1. Introducere în principiile și noțiunile compoziției arhitecturale și peisagere
1.1. Legile generale și regulile compozițiilor arhitecturale
1.2. Unitate, contrast și dominantă.
1.3. Ordonanța, dispoziția, proporția, euritmia, tematica, economia.
1.4. Cadența, ritmul, accentele, pauza, ordinea, expresivitatea, sinceritatea,

laconismul.
1.5. Amplificarea și simplificarea în compoziții, monotonia și varietatea.
2. Caracterul compozițiilor
2.1. Caracterul general, specific și individual în compozițiile arhitecturale și

peisagere.
2.2. Monumentalul și pitorescul în compoziții.
3. Generalități despre simetrie și asimetrie, armonie, axele compoziționale,
centrul de greutate.
4. Proporții și trasee regulatoare. Corecțiile optice în compoziții și aplicațiile
lor.
5. Particularități ale compoziției în spațiul interior și exterior.

Lucrări practice
Tema 1 – Compunerea a două zone de odihnă (6,00 m x6,00 m): dispunerea locurilor de stat în
spațiu și anturarea perimetrală cu vegetație decorativă. Se predau: plan cotat și detalii cu
anturaj peisager (axonometrie sau perspectivă), scara 1: 50.

Tema 2 – Studiul a două tipuri de pergole în cadrul unui scuar urban (spații de cca. 50 mp).
Se predau pentru fiecare tip: plan cotat și detalii cu anturaj peisager (axonometrie sau
perspectivă), sc.  1: 50.

Tema 3 – Releveul unei fântâni decorative. Etapa 1 - fotografii, măsurători şi schiţe în sit real
sc. 1:100. Etapa 2 - desenarea releveului fântânii decorative: plan cotat și detalii axonometrice
sc. 1: 50.
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalități de evaluare
Procent din nota

finală

Curs
colocviu 40%

prezență curs 10%

Lucrari practice Evaluarea mapei de lucrări desenate 50%
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